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Nyomtatott és online sajtó 
 

Semjén Zsolt: Lángra kell lobbantani a magyar identitás parazsát 
2018. november 13. – Echo Tv 

Semjén Zsolt volt az ECHO TV Jó reggelt! című műsorának vendége, ahol beszélt a 

csütörtökön tanácskozó Magyar Diaszpóra Tanácsról, valamint a pénteken ülésező Magyar 

Állandó Értekezletről. A miniszterelnök-helyettes kifejtette, fontos a világban szétszóródott 

magyarság ápolása. Lángra kell lobbantani a magyar identitás parazsát - mondta az egyik 

legfontosabb programmal kapcsolatban. A szocializmusban az emigrációt mindig ellenségnek 

kezelték, ezért ők ki voltak hagyva mindenből, azonban 1990 után ez természetesen 

megszűnt. De az még mindig fennállt, hogy miközben az Összmagyar Tanácskozó Testület, a 

Magyar Állandó Értekezlet működött, ahol az volt a kérdés, hogy Bukarestben kormányon 

vagyunk-e, Pozsonyban parlamentben vagyunk-e, eközben pedig nehéz volt felállni és 

megkérdezni, hogy mi van mondjuk Clevelandben a cserkészekkel - magyarázta a tanács 

létrehozásának fontosságát Semjén Zsolt. Hangsúlyozta: ezt a tanácsot azért hoztuk létre, 

hogy kifejezetten a világban szétszóródott magyarságnak legyen tanácskozó testülete, mert 

nekik speciális programokra van szükségük. A legfontosabb a Kőrösi Csoma Sándor program, 

amelynek lényege, hogy minden évben 140 fiatal megy ki a diaszpóra közösségekhez és ott 

lángra lobbantja a magyar identitás parazsát - emelte ki. 

 

Potápi: stabil a magyar érdekképviselet, megerősödött a Magyar Közösség 
Pártja a szlovákiai önkormányzati választásokon 
2018. november 12. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Lokál, PestiSrácok, 

Felvidék.ma, Echo Tv,  Tv2, Demokrata, Nemzeti Regiszter 

A magyar érdekképviselet a hétvégi szlovákiai önkormányzati választáson nem csorbult, meg 

tudta őrizni azokat a pozíciókat Dél-Szlovákiában, amelyeket eddig is bírtak - mutatott rá a 

nemzetpolitikai államtitkár a voksolás eredményeit értékelve hétfőn Budapesten. Kitért arra 

is, hogy a Magyar Közösség Pártja (MKP) erősödött a választásokon. Potápi Árpád János a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet rendezvényén kiemelte: az önkormányzati választások az adott 

településen élőknek a legfontosabbak, sokszor nem is a pártpolitikai szempontok a döntőek. 

Arról szól, hogy egy adott helyen a polgármester, az önkormányzat hogyan végezte el a 

feladatát, mit sikerült letenni az asztalra. Az államtitkár gratulált azon magyar 

polgármestereknek, képviselőknek, akik ismét mandátumot nyertek el, azaz a választók által 

is bizonyítottan jól dolgoztak. Hozzátette: ahol nem a Magyar Közösség Pártjának győzelme 

született, ott is erős magyar érdekképviselet van. Az MKP-ról szólva kiemelte: nagyjából az a 

trend folytatódott, mint a megyei választásokon. A nyugati térségben az MKP 

hagyományosan erősebb, több pozícióval bír és ezeket a választási eredményeket most is 

tudta hozni. A közép- és keleti régiókban már az előző választáson sem volt olyan erős, ezt 

mutatták a mostani választások. Ugyanakkor összességében erősödött a párt mind a 

polgármesteri, mind a képviselői helyek számát tekintve - értékelt az államtitkár. 
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https://www.echotv.hu/hirek/2018/11/13/semjen-zsolt-langra-kell-lobbantani-a-magyar-identitas-parazsat
https://magyaridok.hu/belfold/potapi-arpad-janos-nem-csorbult-a-magyar-erdekkepviselet-a-szlovakiai-onkormanyzati-valasztason-3662423/
https://magyaridok.hu/belfold/potapi-arpad-janos-nem-csorbult-a-magyar-erdekkepviselet-a-szlovakiai-onkormanyzati-valasztason-3662423/
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Szili: legitim a magyarság igénye a székelyföldi autonómiára 
2018. november 12. – MTI, Krónika, Híradó, Mandiner,888.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, 

Lokál, Echo Tv 

A magyar-román jószomszédi kapcsolatok megtartása mellett, az európai keretek között fel 

kell hívni a figyelmet arra, hogy legitim a magyarság igénye a székelyföldi autonómiára - 

mondta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott az Országgyűlés nemzeti összetartozás 

bizottságának hétfői ülésén. Szili Katalin kifejtette: Európának jelentős hiányosságai vannak 

a saját közösségeivel szemben, azokkal szemben, akik itt születtek és itt szeretnének 

boldogulni. Európában nincsenek középpontban azok a kérdések, amelyek az őshonos 

kisebbségek sorsát illetik, és Európa hajlamos az őshonos kisebbségeket összemosni azokkal, 

akik a legutóbbi időkben találtak otthonra a kontinensen - vélekedett. Úgy látja, az EU 

szívesebben teszi a nemzeti kisebbségek ügyét abba a nagy kosárba, amely minden más 

kisebbségé is. A miniszterelnöki megbízott a székelyföldi területi autonómiaigénnyel 

kapcsolatban kijelentette: olyan területi igényről van szó, amely Európában sok helyen már 

valóság.Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke arról beszélt, hogy a november 18-ra 

Sepsiszentgyörgyre összehívott székely nagygyűlés már a harmadik ilyen jellegű rendezvény 

lesz a székelység történetében, a harmadik olyan alkalom, amikor a székelység egészét érintő 

kérdésekben a székelyek nagy számban összegyűltek. 

 

Az államelnök segítségét kérik a Beke–Szőcs-ügyben  
2018. november 12. – transindex.ro, maszol.ro 

Fejér László Ödön szenátor és Kulcsár Terza József parlamenti képviselő levélben kérik Klaus 

Johannis államfőt, tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a minden jogalapot nélkülöző és 

súlyos eljárásjogi hibákat tartalmazó ítéletet az illetékes szervek megsemmisítsék a Beke–

Szőcs-ügyben. „Tekintettel arra, hogy meg vagyunk győződve a „székely terrorperben” elítélt 

kézdivásárhelyi fiatalok ártatlanságáról, nemzeti közösségünk által ránk ruházott 

felelősségünk tudatában, a napokban levélben fordulunk az államelnökhöz, amelyben 

továbbítjuk a citizengo.org/hu oldalon, a budapesti Dr. Kékesi Raymund által 

kezdeményezett, több mint 10 ezer támogató aláírással ellátott Szabadságot Beke Istvánnak 

és Szőcs Zoltánnak! címet viselő petíció szövegét is” – hangsúlyozták a politikusok.  

 
A differenciált tanterv ellenére sem tudnak románul a háromszéki diákok  
2018. november 12. – maszol.ro 

A háromszéki magyar diákok a differenciált tanterv ellenére is nehezen tanulnak meg 

románul. Nagy a különbség a magyar és román tannyelvű osztályok tanulóinak román 

tudásszintje között, és hasonlóan nagy a tudásbeli szakadék a városi és vidéki iskolák diákjai 

között, állapította meg Kiss Imre. A háromszéki főtanfelügyelő hétfői sajtótájékoztatón 

ismertette az ötödik osztályos diákok tudását felmérő, megyei szintű tesztek eredményeit.  

 

E
rd

é
ly

 
V

e
ze

tő
 h

ír
e

k
 

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/jogos-a-magyarsag-igenye-a-szekelyfoldi-autonomiara-szili-katalin-szerint-erre-europai-keretek-kozott-kell-felhivni-a-figyelmet
http://itthon.transindex.ro/?hir=53485
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/104315-a-differencialt-tanterv-ellenere-sem-tudnak-romanul-a-haromszeki-diakok
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/104315-a-differencialt-tanterv-ellenere-sem-tudnak-romanul-a-haromszeki-diakok
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Újraszentelték az új tornyot kapott varsándi evangélikus templomot  
2018. november 12. – maszol.ro 

Kicserélték a tornyot az idén 110 éves varsándi evangélikus templomon. A magyar kormány 

támogatásával felújított templomot az évforduló alkalmából vasárnap szentelték újra, az 

ünnepi istentiszteleten pedig hálát adtak az eddigi eredményekért, és fohászt mondtak a 

munka folytatásáért. A gyülekezeti termet is felújították közösségi összefogással, az Arad 

megyei szórványtelepülésen élő magyar közösség összetartásának szép példájaként. Az 

erdélyi evangélikus-lutheránus egyház püspöke, Adorjáni Dezső Zoltán áldotta meg a 

templomot.  

 
Román–magyar egészségügyi együttműködés 
2018. november 12. – Nyugati Jelen 

Az Interreg V-A Románia–Magyarország Program keretében útjára indult a BABYROHU 

határon átnyúló egészségügyi projekt, amelynek keretében új Nőgyógyászati Klinika létesül 

Temesváron. A Gyerekek határokon túlcímű, ROHU138 jelzésű határon átnyúló pályázatot a 

Temes Megyei Tanács, a Temes Megyei Kórház és a Szegedi Gyermekklinika valósítja meg a 

következő 2-3 évben. 

 

Marosvásárhelyi TVR: tíz év közszolgálatiság 
2018. november 12. – szekelyhon.ro 

Sajtógálával zárta tízéves fennállásának ünnepségsorozatát a Román Televízió 

Marosvásárhelyi Stúdiója. Nemcsak visszaemlékeztek, hanem újságírókat is jutalmaztak. A 

rendezvényen a 2008. május 5-én kezdődött, egy évtizedes múltra próbáltak visszatekinteni a 

köztelevízió bukaresti, regionális és helyi vezetői, munkatársai. A bemutatott román és 

magyar kisfilmekből kiderült: nehézkes volt a kezdet, az új munkaközösségnek minden egyes 

legyártott műsorpercért meg kellett szenvednie, a nézőkért meg kellett küzdenie. 

 

Vallásszabadság-emlékhelyet avattak Székelyderzsben 
2018. november 12. – szekelyhon.ro 

János Zsigmond erdélyi fejedelem első köztéri szobra az egyik központi eleme a székelyderzsi 

vallásszabadság-emlékhelynek, amelyet vasárnap adtak át az 1568. évi tordai országgyűlés 

vallásszabadságról szóló törvényének és a Magyar Unitárius Egyház (MUE) megalakulásának 

450. évfordulója tiszteletére.  

 

Nem akarják összevonni az iskolákat, sőt értelmezésük szerint ezt meg sem 
tehetik a helyiek beleegyezése nélkük 
2018. november 12. – szekelyhon.ro 

Elutasította Gyergyószentmiklós önkormányzata a tanfelügyelőség javaslatát, és nem járul 

hozzá a Fogarasy Mihály-, illetve a Batthyány Ignác-középiskola összevonásához. Inkább egy 

átfogó felmérést készíttetnek, ami alapján stratégiát dolgoznak ki a városi iskolahálózat 

jövőjével kapcsolatban. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/104302-ujraszenteltek-az-uj-tornyot-kapott-varsandi-evangelikus-templomot
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/uj_nogyogyaszati_klinika_epul_europai_forrasokbol.php
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/uj_nogyogyaszati_klinika_epul_europai_forrasokbol.php
https://szekelyhon.ro/aktualis/marosvasarhelyi-tvr-tiz-ev-kozszolgalatisag
https://szekelyhon.ro/aktualis/vallasszabadsag-emlekhelyet-avattak-szekelyderzsben
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-akarjak-osszevonni-az-iskolakat-sot-ertelmezesuk-szerint-ezt-meg-sem-tehetik-a-helyiek-beleegyezese-nelkuk
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-akarjak-osszevonni-az-iskolakat-sot-ertelmezesuk-szerint-ezt-meg-sem-tehetik-a-helyiek-beleegyezese-nelkuk


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. november 13. 
4 

 
Átadták a Sapientia EMTE jogász szakkollégiumát  
2018. november 12. – transindex.ro 

Ünnepélyes keretek között hétfő délután átadták a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem jogász szakkollégiumát. A Collegium Iuridicum épülete Kolozsváron az 

Erzsébet (Emil Racoviță) úton 30. szám alatt található. Az épület felavatása után adták át a 

kollégium Kolosváry Bálint Jogtudományi Kutatókönyvtárát is. A szakkollégium a Sapientia 

EMTE jogi hallgatóinak biztosít lakhatási, valamint kutatási lehetőséget. Az épület felújítását 

Magyarország kormányának anyagi támogatásával az Erdélyi Református Egyházkerület 

újította fel. Az ünnepségen beszédet mondott Orbán Balázs Magyarország kormányának 

Miniszterelnökségének a miniszterhelyettese, Kató Béla, az Erdélyi Református 

Egyházkerület püspöke, Dávid László, a Sapientia EMTE rektora, valamint tolmácsolták 

Trócsányi László igazságügyi miniszter beszédét is.  

 

Menyhárt: Sikerült megerősíteni a demokrácia pilléreit 
2018. november 12. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A szlovákiai helyhatósági választásokat követő első munkanapon a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága az eseménnyel kapcsolatban sajtótájékoztatót szervezett 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár részvételével. Az eseményen 

megjelent Menyhárt József, az MKP elnöke, Őry Péter, a párt Országos Tanácsának elnöke 

valamint Kőrösi Ildikó önkormányzati és közigazgatási alelnök. Menyhárt József szerint a 

demokrácia pillérei az önkormányzatok, melyeket most sikerült megerősíteni. Magasra lett 

téve a léc, mert 314 polgármesterjelöltje és 2250 képviselőjelöltje volt a pártnak, melyből 115 

polgármestert és 1248 képviselőt választottak meg a szavazók. A koalícióban indított, illetve 

az MKP által támogatott polgármesterekkel együtt 205 polgármesterrel számíthat a párt az 

országban. Az MKP büszkén elmondhatja, hogy 2014-hez képest most kevesebb jelölttel több 

képviselői és polgármesteri mandátumhoz jutott. 

 

Az MKP bástyái 
2018. november 12. – Felvidék Ma  

Az MKP önállóan indulva 115 polgármestert szerzett az önkormányzati választásokon. Ez 

nyolccal több, mint 2014-ben volt, miután 40 községben most úgy győzött az MKP, hogy 

legutóbb ott más politikai színezetű polgármester volt, illetve 32 korábbi MKP-s polgármester 

vezette településen is változott a helyzet. Most ezen településeket vette górcső alá  a Felvidék 

Ma – tudatosítva, hogy a pártnak fontos további koalíciós és függetlenül induló polgármesteri 

győzelmei is vannak (és ezen települések is joggal számíthatnak a kiemelt figyelemre). 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=53491&Atadtak_a_Sapientia_EMTE_jogasz_szakkollegiumat
http://itthon.transindex.ro/?hir=53491&Atadtak_a_Sapientia_EMTE_jogasz_szakkollegiumat
https://ma7.sk/kozelet/menyhart-sikerult-megerositeni-a-demokracia-pillereit
https://felvidek.ma/2018/11/az-mkp-bastyai/
https://ma7.sk/kozelet/igy-segitene-a-kisebbsegek-hivatali-kommunikaciojat-a-kormanybiztosi-hivatal
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Így segítené a kisebbségek hivatali kommunikációját a kormánybiztosi hivatal 
2018. november 12. – Ma7.sk, bumm.sk  

A nemzeti kisebbségekért felelős kormánybiztosi hivatal közzéteszi a honlapján azokat a 

terminológiai szótárakat, amelyek a kisebbségi csoportok hivatali kommunikációját 

hivatottak segíteni. A szótárak letölthetőek lesznek, így mindenki magánál hordhatja őket. „A 

szótárak célja, hogy egyszerűbbé és effektívebbé tegyék a kisebbségi nyelveken való hivatali 

kommunikációt" – mondta Bukovszky László kisebbségügyi kormánybiztos. „Azért hoztuk 

létre ezt a modern és hozzáférhető verziót, hogy mindenki használhassa, akinek szüksége van 

rá a hivatalokkal való kommunikációban” – tette hozzá. 

 
Imavasárnap a felvidéki magyarság lelki megújulásáért 
2018. november 12. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Pázmaneum Társulás 2005 óta tevékenykedik a magyar nemzet lelki megújulásáért. Az 

általuk szervezett rendezvények sorában jelentős helyet tölt be a Felvidéki Hitvallók 

Imakilenced, melynek küldetése: a papok és a hívek közös imádkozása a nemzet lelki 

megújulásáért, a keresztény családokért és papi hivatásokért. Az imakilenced hetedik 

állomására Szőgyében került sor november második vasárnapján a Pázmaneum és a helyi 

plébánia szervezésében. 

 

Prosperitati: Egy falunyi ház három év alatt 
2018. november 12. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó 

jabb 182 vajdasági fiatal magyar család, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő írhatta alá 

hétfőn délelőtt Szabadkán a házvásárlási támogatásról szerződést a Prosperitati Alapítvány 

képviselőivel. A kiosztott támogatás összege 215 millió dinár. Juhász Bálint ügyvezető 

elmondta, hogy lesz még egy kör, ugyanis 59 pályázat még elbírálás alatt van. 

 
Magyar szót vittünk Udvarnokra 
2018. november 12. – Magyar Szó 

Negyven vajdasági általános iskolás szavalóinak, felkészítőinek és kísérőinek hála magyar 

szótól volt hangos szombaton az udvarnoki Szent Száva iskola kihelyezett tagozata. Ott 

rendezte meg ugyanis a 8. Szűcs Imre Gyermekvers- és Prózamondó Versenyt a Jó Pajtás 

szerkesztősége a Magyar Szó Kft., a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, a Vajdasági 

Magyar Versmondók Egyesülete, és a bégaszentgyörgyi község hathatós támogatásával. Újra 

magyar szó hallatszott tehát a verseny névadójának szülőfalujában, ahol már sok éve 

megszűnt a magyar nyelvű oktatás. 
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https://ma7.sk/kozelet/igy-segitene-a-kisebbsegek-hivatali-kommunikaciojat-a-kormanybiztosi-hivatal
https://felvidek.ma/2018/11/imavasarnap-a-felvideki-magyarsag-lelki-megujulasaert/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23008/Prosperitati-Egy-falunyi-haz-harom-ev-alatt.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3833/vajdasag/192811/Magyar-sz%C3%B3t-vitt%C3%BCnk-Udvarnokra.htm
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Moszkal: Magyarország nem jelent veszélyt Ukrajna területi integritására 
2018. november 12. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Magyarország nem jelent veszélyt Ukrajna területi integritására Kárpátalján – jelentette ki 

Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója újságírói kérdésre válaszolva a Regionális 

Fejlesztési Tanács ülése előtt Kijevben hétfőn. Arra a kérdésre, hogy veszélyt jelent-e 

Magyarország Ukrajna területi integritására nézve, a kormányzó az UNIAN hírügynökség 

szerint kijelentette: „A mienkre – nem jelent.” 

 

Tarts szorosan! – az újrakezdés és megerősödés programja a házasságban 
2018. november 12. – karpatalja.ma 

A változáshoz bátorság kell. A fejlődéshez változás kell. Mindkettőhöz pedig egy jó program 

szükséges. Pontosan ez volt a „Hold me tight! – Tarts szorosan!” kapcsolaterősítő tréning 

házaspárok számára, melyet a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) 

szervezett Polenán november 8–11. között. A szép és kényelmes környezetben eltöltött három 

és fél nap maradandó élmény a 20 résztvevő házaspár és a vezető 7 párkapcsolati terapeuta 

számára egyaránt. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. november 12. – Kossuth Rádió 

 

Székelyföldre is kiterjeszti Magyarország a gazdaságfejlesztési programot 

Székelyföldre is kiterjeszti Magyarország azt a gazdaságfejlesztési programot, mely Erdélyben 

eddig Maros megye mezőségi részén nyújtott támogatásokat gazdálkodóknak és 

kisvállalatoknak - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kolozsváron, 

miután Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével tárgyalt. Szilágyi Szabolcs összeállítása.  

 

Szijjártó Péter Kolozsváron 

Szijjártó Péter külgazdasági Kolozsváron  bejelentette: jövőre Székelyföldön folytatódik a 

gazdaság-fejlesztési program, a Maros-mezőségi és a Kolozs-Beszterce vidéki programot 

követően. Kozma Mónika, a program erdélyi lebonyolításáért felelős Pro Economica 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/moszkal-magyarorszag-nem-jelent-veszelyt-ukrajna-teruleti-integritasara/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/tarts-szorosan-az-ujrakezdes-es-megerosodes-programja-a-hazassagban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/tarts-szorosan-az-ujrakezdes-es-megerosodes-programja-a-hazassagban/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-11-12_18-02-00&enddate=2018-11-12_18-40-00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. november 13. 
7 

Alapítvány ügyvezető igazgatóját Erdei Edit Zsuzsanna a mezőségi programok 

tapasztalatairól kérdezte.   

 

Újabb 182 vajdasági magyar család írt alá szerződést a házvásárlási 

támogatásról a Prosperitati képviselőivel 

Újabb 182 vajdasági fiatal magyar család, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő írhatta alá 

hétfőn délelőtt Szabadkán a házvásárlási támogatásról szerződést a Prosperitati Alapítvány 

képviselőivel. A magyar kormány támogatása összege 215 millió dinár, azaz 1 millió 700 ezer 

euró. A program a családok helyben tartását szolgálja, s azt, hogy a magyar házak magyar 

kézben maradjanak. Németh Ernő elsőként pályázókat kérdezett. 

 

A Nemzeti Összetartozás Bizottságának ülése az erdélyi autonómia helyzetéről 

Az erdélyi autonómia helyzetéről tájékozódott ma az Országgyűlés Esterházy János termében 

a Nemzeti Összetartozás Bizottsága erdélyi párt- és civil szervezetek vezetői jelenlétében, 

különös tekintettel a november 18-án Sepsiszentgyörgyön tartandó székely nagygyűlésre. 

Ennek eredményeként egyhangú szavazással, a nyolc tag igenlésével - pártállásra való 

tekintet nélkül – elfogadta azt az állásfoglalást, amelyet a nagygyűlésen kívánnak felolvasni, 

miszerint az autonómia a Kárpát-medencében élő őshonos közösségek legitim igénye, a NÖB 

üdvözli a magyar autonómiatörekvéseket, mert döntő módon járulhatnak hozzá 

megmaradásukhoz és szülőföldjükön való boldogulásukhoz. 

 

A Magyar Tudomány Napja 

A Magyar Tudomány Napja tiszteletére novemberben több erdélyi helyszínen, ünneplik az 

erdélyi magyar tudomány ünnepét. A központi rendezvényeket Kolozsváron tartják, mintegy 

összegzésként, az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári 

Bizottságának szervezésében. Addig azonban a vidéké a főszerep. Kolléganőnk csíkszeredai 

összeállítása 

 


