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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán Viktor Temesváron: Magyarország készen áll egy új Közép-Európa 
felépítésére 
2019. december 14. – MTI, Krónika, Híradó, Mandiner, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, 

Demokrata, Lokál, Origo,  transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló, atv.hu, Hír 

Tv, Propeller 

Magyarország készen áll, hogy a szomszédjaival, köztük Romániával, felépítsen egy új Közép-

Európát - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombat este a temesvári forradalom 

kitörésének 30. évfordulója alkalmából rendezett gálaesten, a temesvári regionális 

kereskedelmi kamara rendezvénycsarnokában. A kormányfő beszédében azt tűzte célul, hogy 

Közép-Európa a világ egyik legsikeresebb és legversenyképesebb térsége legyen, ahol a 

városokat autópályák és gyorsvasutak kötik össze, ahol mindenkinek van munkája, ahová 

visszatérnek a munkások, sőt ahol az okoz majd fejtörést, mit kezdjenek a Nyugat-Európából 

érkező munkavállalókkal. "Ha együttműködünk, ez lehetségessé válik, és ez lesz az új európai 

realitás" - jelentette ki. Közölte továbbá: Magyarország ki akar törni abból a helyzetből, hogy 

Európa második vonalába tartozik. Azok közé az európai országok közé akar tartozni, ahol a 

legjobb élni, alkotni, a legkorszerűbb technológiával akar termelni, a legjobb és legtisztább 

természeti környezetet akarja, és a világ egyik legbiztonságosabb országa akar maradni - 

sorolta Orbán Viktor, hozzátéve: azt is szeretnék, hogy a magyar emberek munkája legalább 

olyan értékes legyen, mint azoké, akiket nem rabolt ki és nem rabolt le a kommunizmus. Úgy 

fogalmazott, hogy ezt a célkitűzést a szomszédos államokkal együtt könnyebb elérni, mint 

egyedül. Azt mondta, nagyszerű esélyt lát arra, hogy a jövőben románoknak és magyaroknak 

közös céljai lehessenek. 

 

Kövér: Tőkés László és Temesvár népe örökre beírta magát a történelembe 
2019. december 14. – MTI, Híradó, Origo, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Tőkés László és Temesvár népe - románok, magyarok, németek, szerbek és minden 

szabadságszerető városlakó - 1989. december 15-20. között örökre beírta magát a 

történelembe - jelentette ki az Országgyűlés elnöke szombaton Szentesen. Kövér László a 

Temesvár '89 - A magyar segítség című kiállítás megnyitóján úgy fogalmazott, Temesvár népe 

Romániában is bebizonyította: a szabadság egy és oszthatatlan román és magyar számára 

egyaránt. Bebizonyította azt is: senkinek nem lesz több szabadsága azáltal, hogy elveszi a 

másét, és senki nem lehet valójában szabad, amíg a másik rab - fűzte hozzá a politikus. 

Hangsúlyozta, 1989 történelmi értelemben kegyelmi idő volt Európa életében, az 1989. 

december 15. és az 1990. március 19. közötti időszak pedig a Magyarország és Románia közti 

kapcsolatok 20. századi történetében is. A történelmi kegyelem azon felismerés lehetőségét 

villantotta fel, hogy Európa nemzetei a szabadságukat és boldogulásukat nemcsak egymás 

rovására, hanem immár egymás javára, egymással együttműködve is biztosíthatják - mondta 

Kövér László. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/orban-viktor-temesvaron-magyarorszag-keszen-all-egy-uj-kozep-europa-felepitesere
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/orban-viktor-temesvaron-magyarorszag-keszen-all-egy-uj-kozep-europa-felepitesere
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/12/14/kover-tokes-laszlo-es-temesvar-nepe-orokre-beirta-magat-a-tortenelembe
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Felavatták Temesváron az Új Ezredév Református Központ templomépületét 
2019. december 15. – MTI, Origo, Magyar Nemzet, Híradó, Krónika, transindex.ro, Bihari 

Napló 

Temesváron az 1989-es forradalom kirobbanása harmincadik évfordulóján vasárnap este 

felavatták a Makovecz Imre által tervezett Új Ezredév Református Központ templomépületét. 

A huszonegy éve elkezdett építkezés a magyar állam 2017-ben nyújtott támogatása révén 

kapott lendületet. A templomavató hálaadó istentiszteleten Tőkés László hirdette az igét. 

Prédikációjában kijelentette: amiként 1989-ben csoda történt a temesvári magyarokkal, a 

csoda most sem maradt el: felépült a templom és jó úton halad a gyülekezet afelé, hogy az 

egész egyházi központ felépüljön. Potápi Árpád János, a budapesti Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára köszöntésében felidézte, a híres hegedűkészítő, 

Stradivari úgy tekintette, hogy a viharvert fa szól a legszebben, ezért ilyen fát keresett 

hangszereihez. Úgy vélte, a magyarság is megedződött az elmúlt évszázadok csapásai alatt, 

ezért képes olyan művek létrehozására, mint a most avatott templom. Megemlítve, hogy 

2020-at a nemzeti összetartozás évévé nyilvánították, Potápi Árpád János kijelentette: ez a 

templom is a nemzeti összetartozás temploma lesz. Hozzátette: a magyar kormány eddig is 

támogatta az építkezést, és a még hátra lévő épületrész felépítéséhez is minden segítséget 

megad. 

 

Temesvár 30 - Tőkés László: a forradalmat nem tekintjük befejezettnek 
2019. december 14. – MTI, Magyar Nemzet, Híradó, Demokrata, Origo, maszol.ro, 

Háromszék, bama.hu, heol.hu 

Tőkés László szerint a temesvári forradalmat nem lehet befejezettnek tekinteni, azt békésen 

és állhatatosan tovább kell folytatni. Az egykori temesvári lelkész, akinek a Ceausescu-

diktatúrával való szembeszegülése indította el a diktatúra bukásához vezető utcai 

megmozdulásokat, az események 30. évfordulójára szervezett gálaműsoron beszélt erről 

Temesváron szombat este. A rendezvényre díszvendégként érkezett meg Orbán Viktor, 

Magyarország miniszterelnöke. Tőkés László hódolattal emlékezett azokra, akik életüket 

adták a szabadságért. Köszönetét és elismerését fejezte ki azoknak, akik sikerrel vették fel a 

harcot 1989 decemberében "a gonosz erőivel". Külön megemlítette a temesvári református 

egyházközséget és a hozzá csatlakozó román baptista gyülekezetet. "Nélkülük az ellenállásunk 

kudarcra lett volna ítélve" - jelentette ki. Orbán Viktornak azért mondott köszönetet, hogy 

Magyarország népe egy emberként állt "Erdély népe és a testvéri románság mellé". Egyben az 

anyaország további testvéri támogatását kérte a harminc éve elkezdett szabadságharc 

folytatásához. 

 

Szili: egymillió forint támogatást ajánlott fel a magyar kormány a kijevi magyar 
egyesületnek 
2019. december 13. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja 

Egymillió forint támogatást ajánlott fel a Potápi Árpád János vezette nemzetpolitikai 

államtitkárság a fennállásának 30 éves jubileumát ünneplő Magyarok Kijevi Egyesületének - 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/felavattak-temesvaron-az-uj-ezredev-reformatus-kozpont-templomepuletet
https://magyarnemzet.hu/kulfold/tokes-laszlo-a-forradalmat-nem-tekintjuk-befejezettnek-7591097/
https://hirado.hu/belfold/cikk/2019/12/13/egymillio-forint-tamogatast-ajanlott-fel-a-magyar-kormany-a-kijevi-magyar-egyesuletnek
https://hirado.hu/belfold/cikk/2019/12/13/egymillio-forint-tamogatast-ajanlott-fel-a-magyar-kormany-a-kijevi-magyar-egyesuletnek
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mondta el az MTI-nek pénteken Kijevben Szili Katalin határon túli autonómiaügyekkel 

foglalkozó miniszterelnöki megbízott.  A kijevi magyar egyesület az évforduló alkalmából 

háromnapos rendezvénysorozatot tart, amelynek keretében pénteken egy emlékkonferenciát 

rendeztek. Szili Katalin a konferencián hangsúlyozta, hogy 2010 óta a diaszpórában élő 

magyar közösségek az egész nemzet szolgálatában állnak, és a nemzeti együttműködés 

alapjait jelentik, különösen most, a trianoni szerződés századik évfordulójához közeledve. A 

kijevihez hasonló magyar diaszpóra-szervezetek működése sokban hozzájárulhat ahhoz is, 

hogy Magyarország és Ukrajna között az együttműködés kedvező irányba alakuljon - emelte 

ki a miniszterelnöki megbízott. Leszögezte: Magyarország és a magyar kormány mindent 

megtesz azért, hogy a két ország közti kapcsolatokat az ő védelmüket és érdekeiket is 

figyelembe véve alakítsa. 

 
 

Tamás Sándor: ha az államfő gerinces, jóváteszi a Tőkés Lászlót ért 
igazságtalanságot 
2019. december 13. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma 

A romániai rendszerváltás 30. évfordulója alkalmából Tamás Sándor háromszéki elöljáró arra 

kéri Románia államfőjét, hogy ismerje el Tőkés László elvitathatatlan szerepét a 

forradalomhoz elvezető temesvári eseményekben – olvasható az RMDSZ háromszéki területi 

szervezetének pénteki közleményében. „Néhány nap múlva a romániai rendszerváltás 30. 

évfordulójára emlékezünk. A temesvári eseménysor, a romániai forradalom kitörése 

egyértelműen kötődik Tőkés László személyéhez, szerepe elvitathatatlan. Ez alkalommal 

szeretnénk javasolni Klaus Johannis államelnöknek, hogy emberelje meg magát, és miután 

elveszi a Románia Csillaga elismeréseket a börtönviselt kitüntetettektől, adjon egy méltó 

elismerést Tőkés Lászlónak” – idézi a közlemény az Agerpres szerint Tamás Sándort, 

Kovászna Megye Tanácsának elnökét. 

 

Véresen komoly, békés együttélés – magyarok és románok viszonyát boncolták 
Kolozsváron  
2019. december 13. – maszol.ro 

Sokféle megközelítésben hallhattunk az utóbbi hetekben a rendszerváltásról, és még fogunk, 

mert kell az elemzés, a megfogalmazása annak, hogy mit csináltunk jól az elmúlt 30 évben, és 

mit rontottunk el nagyon. Jó úton járunk-e vagy már régen holtvágányon vagyunk. A román-

magyar kapcsolatot vette elsősorban górcső alá az a kerekasztal-beszélgetés, amelyet 20. 

születésnapját ünneplő Transindex szervezett csütörtökön Kolozsváron. Benne volt a 

decemberi magyar-román egymásraborulás, aztán a márciusi véres marosvásárhelyi történet 

is, benne Bukarest és Budapest, ki-ki a maga hibáival és számításaival. Napi politika és száz 

éves történelem a rendszerváltás tükrében. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tamas-sandor-ha-az-allamfo-gerinces-jovateszi-a-tokes-laszlot-ert-igazsagtalansagot
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tamas-sandor-ha-az-allamfo-gerinces-jovateszi-a-tokes-laszlot-ert-igazsagtalansagot
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/120054-veresen-komoly-bekes-egyutteles-magyarok-es-romanok-viszonyat-boncoltak-kolozsvaron
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/120054-veresen-komoly-bekes-egyutteles-magyarok-es-romanok-viszonyat-boncoltak-kolozsvaron
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Magyar nyelvű Facebook-használat miatt tett panaszt Dan Tanasă 
2019. december 13. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Szintet lépett a magyar nyelvhasználat miatt sorozatosan perelő Dan Tanasă: a hivatásos 

feljelentőként ismert háromszéki civil szervezeti vezető eddig főként a székelyföldi 

önkormányzatok és közintézmények nyelvhasználati gyakorlatát, az épületeken, köztereken 

lévő magyar feliratok és szimbólumok használatát kifogásolta, újabban azt sérelmezi, hogy a 

magyar elöljáró anyanyelvén ír a Facebook-oldalán. Dan Tanasă emiatt jelentette fel az 

Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD) Tamás Sándort, a Kovászna megyei 

tanácselnököt. A diszkriminációellenes tanács kollégiuma a napokban egyhangúlag 

meghozott döntésében visszautasította Dan Tanasă panaszát arra hivatkozva, hogy az általa 

jelzettek nem tartoznak a diszkriminációellenes törvény hatálya alá.  

 

Tőkés László: időszerű a szembenézés a kommunizmus bűneivel  
2019. december 13. – maszol.ro 

Visszalépés tapasztalható a kommunizmus bűntetteinek elítélése terén mind az Európai 

Unióban, mind Romániában – jelentette ki Tőkés László a Temesvár 30 elnevezésű emlékhét 

hivatalos megnyitóján, péntek reggel a Temesvári Nyugti Egyetem könyvtárépületében tartott 

nemzetközi konferencián. Az 1989-es rendszerváltó forradalom 30. évfordulójára szervezett 

rendezvénysorozat csütörtökön kezdődött és hétfőig tart.  

 

Cáfolta Ráduly Róbert, hogy nem indul Csíkszereda polgármesteri székéért  
2019. december 13. – maszol.ro 

Cáfolta a Maszolnak Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere azokat 

lapértesüléseket, amelyek szerint a szövetség belső döntése alapján nem indul a jövő évi 

helyhatósági választásokon.  Megszólalt az ügyben Kelemen Hunor is, aki azt mondta: nem 

tud ilyen döntésről. „Az említett kollégák eddigi munkájuk és eredményeik alapján jó helyen 

vannak: Ráduly Róbertre Csíkszeredában, Korodi Attilára a parlamentben van szükség" – 

szögezte le az RMDSZ elnöke. A Maszolnak pénteken Ráduly Róbert azt nyilatkozta: az 

ügyben Kelemen Hunor szövetségi elnök szavai az irányadóak.  

 

„Miért nem lázadnak ma a romániai fiatalok?” – megjelent Lucian Boia legújabb 
könyvének magyar fordítása  
2019. december 13. – maszol.ro 

„Nem sáfárkodtak a legfényesebben az elmúlt száz évvel” – írja a népszerű történész, Lucian 

Boia legújabb könyvében, amelyet Rostás-Péter István fordításában a Koinónia Kiadó 

jelentetett meg. Az ókori Dáciától a nagy egyesülésen át a mai Romániáig című kötet 

bemutatóján megtudtuk, a szerző nemcsak rámutat a román történetírás mitikus elemeire, 

hanem kérdéseket is megfogalmaz: „a kertvégi illemhelyek, a plagizált dolgozatok, a virágzó 

börtönirodalom, a kevés autópálya láttán miért nem lázadnak fel a mai fiatalok a jelenlegi 

rendszer ellen, akárcsak elődeik '89-ben?”  
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/120060-magyar-nyelv-facebook-hasznalat-miatt-tett-panaszt-dan-tanas
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/120032-t-kes-laszlo-id-szer-a-szembenezes-a-kommunizmus-b-neivel
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/120056-cafolta-raduly-robert-hogy-nem-indul-csikszereda-polgarmesteri-szekeert
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/120061-miert-nem-lazadnak-ma-a-romaniai-fiatalok-megjelent-lucian-boia-legujabb-konyvenek-magyar-forditasa
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/120061-miert-nem-lazadnak-ma-a-romaniai-fiatalok-megjelent-lucian-boia-legujabb-konyvenek-magyar-forditasa
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Ismételten eladósítási kísérlettel vádolja Borbolyt Mezei 
2019. december 13. – szekelyhon.ro 

Nyílt levélben válaszolt Borboly Csabának Mezei János a Magyar Polgári Párt elnöke, Hargita 

megyei önkormányzati képviselői tisztségében, a megyei önkormányzat frakciói között vitát 

generáló, tervezett ötvenmillió lejes hitelfelvétel ügyében. Mezei továbbra is 

félretájékoztatással vádolja Borbolyt.  

 

Köszönetet mondott a román védelmi miniszter Magyarországnak 
2019. december 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Nicola Ciucă román védelmi miniszter Zákonyi Botond bukaresti magyar nagykövettel 

egyeztetett a kétoldalú, regionális, NATO-n és Európai Unión belüli katonai együttműködés 

bővítéséről – tájékoztat a védelmi minisztérium pénteki közleménye. A dokumentum szerint 

a román honvédelmi miniszter megköszönte a nagykövetnek Magyarország hozzájárulását a 

NATO keleti szárnya biztonságának megerősítéséhez azáltal, hogy a magyar katonák részt 

vesznek a Románia területén működő parancsnoki és ellenőrzési struktúrákban – közölte az 

Agerpres. A két tisztségviselő hangsúlyozta a politikai-katonai párbeszéd hasznosságát, 

valamint a két hadsereg közötti gyakorlati együttműködés folytatásának és megerősítésének 

fontosságát, beleértve hadgyakorlatok szervezését, mind kétoldalú, mind pedig 

multinacionális formátumban – írja a védelmi minisztérium közleménye. 

 

„Nincs alternatívája a Temesváron elkezdett útnak” – Tőkés László a Krónikának 
az elmúlt harminc év tanulságairól 
2019. december 14.- Krónika 

„Azt gondolom, Temesvártól kell kiindulnunk most is. Annál felemelőbb és igazabb nem volt, 

mint amikor egymásra találtak a magyarok és a románok. Ezt az utat torlaszolták el, dúlták 

fel a nacionalista-kommunista visszarendeződés hívei. Meggyőződésem, hogy más út nincs” – 

nyilatkozta lapunknak a temesvári népfelkelés és a romániai forradalom szikrájának számító 

Tőkés László. Az egykori temesvári református lelkésszel az 1989-es forradalom napjait, a 

visszarendeződés főbb állomásait, valamint a kerek évforduló tanulságait vették számba. 

 

Temesvári emlékhét: időszerű lenne létrehozni a kommunizmus bűneit feltáró 
nemzetközi bíróságot 
2019. december 14. – Krónika 

A kommunizmus bűneit feltáró és számonkérő nemzetközi bíróság felállítását szorgalmazták 

az 1989-es forradalom 30 éves évfordulója alkalmából Temesváron zajló rendezvénysorozat 

résztvevői. Tőkés László az emlékezetpolitika kapcsán fontosnak nevezte a román–magyar 

határon átszökni próbálók ügyének felkutatását. 

 

Băsescu pártja javasolta a kormánynak az új háromszéki prefektust  
2019. december 14. – maszol.ro, szekelyhon.ro 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/ismetelten-eladositasi-kiserlettel-vadolja-borbolyt-mezei
https://kronikaonline.ro/belfold/koszonetet-mondott-a-roman-vedelmi-miniszter-magyarorszagnak
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bnincs-alternativaja-a-temesvaron-elkezdett-utnakr-n-tokes-laszlo-a-kronikanak-az-elmult-harminc-ev-tanulsagairol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bnincs-alternativaja-a-temesvaron-elkezdett-utnakr-n-tokes-laszlo-a-kronikanak-az-elmult-harminc-ev-tanulsagairol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/temesvari-emlekhet-idoszeru-lenne-letrehozni-a-kommunizmus-buneit-feltaro-nemzetkozi-birosagot
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/temesvari-emlekhet-idoszeru-lenne-letrehozni-a-kommunizmus-buneit-feltaro-nemzetkozi-birosagot
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/120078-b-sescu-partja-javasolta-a-kormanynak-az-uj-haromszeki-prefektust
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Jövő héten iktatják be hivatalába Todor Iulian-Constantint, Kovászna megye új prefektusát, 

akit a Traian Băsescu volt államfő által létrehozott Népi Mozgalom Párt (PMP) javaslatára 

péntek esti ülésén nevezett ki a kormány - tájékoztatta az Agerprest Gheorghe Baciu szenátor, 

a PMP Kovászna megyei elnöke. Baciu szerint az 59 éves Todor Iulian-Constantin pénzügyi 

szakember. „A bodzafordulói adóhivatal vezetője volt, az utóbbi időben a sepsiszentgyörgyi 

kincstár igazgatójaként dolgozott. Lelkiismeretes, tapasztalt, megbecsült ember, integritási 

problémák nélkül. Biztos vagyok benne, hogy minden gond nélkül, becsülettel teljesíti 

megbízatását. (...) Úgy gondolom, hogy jövő héten beiktatják hivatalába"- mondta Gheorghe 

Baciu.  

 

Temesvár polgármestere Tőkés Lászlóról: „meg kell adni a császárnak, ami a 
császáré” 
2019. december 14. – MTI, Krónika. maszol.ro 

Tőkés László szerint a temesvári forradalmat nem lehet befejezettnek tekinteni, azt békésen 

és állhatatosan tovább kell folytatni. Az egykori temesvári lelkész – akinek a Ceaușescu-

diktatúrával való szembeszegülése indította el a diktatúra bukásához vezető utcai 

megmozdulásokat – az események 30. évfordulójára szervezett gálaműsoron beszélt erről 

Temesváron szombat este. Az MTI által idézett Tőkés László hódolattal emlékezett azokra, 

akik életüket adták a szabadságért. Köszönetét és elismerését fejezte ki azoknak, akik sikerrel 

vették fel a harcot 1989 decemberében „a gonosz erőivel”. Külön megemlítette a temesvári 

református egyházközséget és a hozzá csatlakozó román baptista gyülekezetet. „Nélkülük az 

ellenállásunk kudarcra lett volna ítélve” – jelentette ki az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke. 

 

Az RMDSZ-re mindig szükség lesz a szövetség volt és jelenlegi elnöke szerint 
2019. december 14. – Krónika, maszol.ro 

Az 1989 óta eltelt 30 évben minden megváltozott, és bár az érdeklődés látszólag lanyhult a 

politika iránt, nem szűnt meg. A választók száma csökken, de arányaiban ma is annyian 

szavaznak az RMDSZ-re, mint a 90-es években – mondta Markó Béla az RMDSZ 30 című 

kolozsvári beszélgetésen. A Transindex portál által szervezett péntek esti találkozó azon ritka 

alkalmak egyike volt, amikor egymás mellett ült Kelemen Hunor jelenlegi, és Markó Béla volt 

RMDSZ-elnök. A Planetarium kávézóban tartott, Kelemen Attila Ármin által moderált 

beszélgetés címe számvetést sejtetett, de ez csak részben igazolódott be. 

 

Az elmúlt évtizedek legnagyobb beruházásai valósulhatnak meg 
Gyergyószentmiklóson 
2019. december 16. – Krónika 

A maguk nemében egyedülálló építkezések kezdődnek Gyergyószentmiklóson, a város 

Gyergyószárhegy felőli kijáratánál. Hiszen olyan szintű sportlétesítmény kialakítására, mint 

amilyen a Madárfészek–Godako Ökölvívó-akadémia központja lesz, az 1982-ben megnyílt 

műjégpálya építése óta nem volt példa. Másrészt a szocialista korszak utolsó évtizedében 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/temesvar-polgarmestere-tokes-laszlorol-bmeg-kell-adni-a-csaszarnak-ami-a-csaszarer
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/baz-rmdsz-re-mindig-szukseg-leszr


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. december 16. 
7 

építettek egyszerre annyi lakást, amennyi a jelenlegi Mezőközép- dűlőben, egy 39 ezer 

négyzetméteres telken épül majd. Az ehhez szükséges övezeti rendezési tervet pénteken 

hagyta jóvá a helyi önkormányzati képviselő-testület. 

 

"Többet tudunk mi a szlovákokról, mint ők rólunk. Ezen kéne változtatni!" 
2019. december 13. – Ma7.sk 

Mennyire élveznek prioritást a kisebbségi nyelvi jogok az Európai Unión belül? Hogyan 

lehetne elérni, hogy a szlovákok másként tekintsenek a szigorú nyelvtörvényre? Miért nem 

tudunk a magyar közösség problémáival betörni a szlovák médiába? A kérdésekre Fiala-

Butora János jogász, kisebbségi jogi szakértő válaszolt. 

 

Mi a célja a Magyar Tanácsnak? 
2019. december 13. – Ma7.sk, bumm.sk 

Amint arról már portálunkon olvashattak, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 

kezdeményezésére egy új országos egyeztető fórum alakul, amelynek legfontosabb feladata a 

magyarságot érintő kérdések irányvonalának meghatározása lenne. A tanács munkájában a 

tervek szerint a politikai képviseleten kívül önkormányzati szakemberek, a kulturális és 

oktatási szakterületek, valamint a civil szféra szakértői vennének részt. A fórumon a ma7 

stábja megkérdezte az előkészítő bizottság néhány tagját. 

 

Öt százalék felett a Magyar Közösségi Összefogás 
2019. december 13. – Ma7.sk 

A legfrissebb felmérések szerint tizenegy párt jutna be a parlamentbe, ha ma tartanák a 

választásokat. Az élbolyban  nincs nagy meglepetés, ugyanakkor a lista végén, a bejutó pártok 

között ott van egy egységes magyar formáció, a Magyar Közösségi Összefogás is, 5,2%-kal. 

 

Léván zárult a Rákóczi Szövetség felvidéki ösztöndíj átadó körútja 
2019. december 13. – Felvidék Ma 

Felvidéken utolsóként a lévai Juhász Gyula Alapiskola elsősei kapták meg a Rákóczi 

Szövetség magyar iskolaválasztási programjának ösztöndíját. A Rákóczi Szövetség és a 

támogató partnereik december 13-án délután köszönték meg a Léva és a környékbeli 

szülőknek, hogy magyar tanítási nyelvű tanintézménybe íratták be a gyermekeiket. Andruska 

Csilla, a tanintézmény igazgatója az ünnepségen kifejtette: törekvésünk közös, az anyanyelvi 

kincsünk megőrzése, a nyelv és az iskolaválasztás eme irányban való befolyásolása. Jeles 

értéket képviselünk a Felvidéken, mely a nemzeti kultúránk bölcsője egyben – jegyezte meg. 

 

Eljött a cselekvés ideje! 
2019. december 14. – Ma7.sk 

A Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) listavezetője biztos abban, hogy a pártszövetség átlépi 

az ötszázalékos küszöböt. Bárdos Gyula szerint 2020 februárját követően ezzel korszakváltás 
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https://ma7.sk/aktualis/tobbet-tudunk-mi-a-szlovakokrol-mint-ok-rolunk-ezen-kene-valtoztatni
https://ma7.sk/videok/mi-a-celja-a-magyar-tanacsnak-video
https://ma7.sk/aktualis/ot-szazalek-felett-a-magyar-kozossegi-osszefogas
https://felvidek.ma/2019/12/levan-zarult-a-rakoczi-szovetseg-felvideki-osztondijatado-korutja/
https://ma7.sk/aktualis/eljott-a-cselekves-ideje
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történik a felvidéki magyar politikában: a vegyespárt helyett újra az etnikai érdekképviselet 

foglalhat helyet a pozsonyi törvényhozásban. „Nem a kincstári optimizmus mondatja velem, 

hogy az MKÖ be fog jutni a parlamentbe. Éppen azért vagyok ebben ennyire biztos, mert 

homlokegyenest más a helyzet, mint a 2010 óta rendezett választásokon. A Most–Híd mára 

elveszítette szavazóinak java részét. A választók ezt jól látják – egyre több olyan emberrel 

találkozom, aki korábban a vegyespárt szavazója volt, de februárban már a Magyar Közösségi 

Összefogás listájára fog szavazni.” 

 

Küzdelem a nemzeti szimbólumaink használatáért 
2019. december 14. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Az MKP idén tavasszal, a himnusz-törvény botrányos módosítását követően petíciót indított a 

nemzeti kisebbségek szimbólumainak szabad használatáért. Szlovákiában nemcsak a 

himnuszéneklés vált majdnem törvény által tiltottá, hanem 2008 óta a belföldi 

sportmérkőzéseken törvény tiltja a magyar nemzeti színek használatát, a magyar zászló 

bevitelét a rendezvény helyszínére.  Ez miatt magánszemélyeket és a dunaszerdahelyi 

futballklubot is rendszeresen megbírságolták. A petíciót aláírásával 11 831 személy támogatta. 

 

Állampolgárság, szurkolók és népszavazás 
2019. december 14. – Felvidék Ma 

A magyar nyelv szlovákiai használatával, a magyar állampolgárság megszerzésével (ill. a 

szlovák állampolgárság megszűnésével) kapcsolatos kérdésekben, valamint magyarsága 

miatti hátrányos megkülönböztetés esetén és egyéb, a szlovákiai magyar közösség 

szempontjából közérdekűnek tekinthető ügyekben segédkező Jogsegélyszolgálat eljuttatta a 

Felvidék Ma szerkesztőségébe a 2019-es tevékenységéről szóló beszámolóját, melyet teljes 

terjedelmében a cikkben olvashatnak. 

 

Petrovay László: A Rákóczi Szövetség kiáll a magyar iskolaválasztás mellett 
2019. december 14. – Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei iskolaválasztási programjának felvidéki körútja Léván 

ért véget. A Juhász Gyula Alapiskola tizenkét kisdiákja részesült az ösztöndíjban. A 

Felvidék.ma az ünnepélyes átadást követően kérdezte Petrovay Lászlót, a Rákóczi Szövetség 

magyar iskolaválasztási programokért felelős igazgatóját: „A Rákóczi Szövetség a magyar 

iskolaválasztási programját 2004-ben indította el a Felvidéken. A program célja volt, hogy a 

magyar tanítási nyelvű intézményeket támogassa a többségi nyelven oktató iskolákkal 

szemben. A pozitív hozadékát tekintve az idő múlásával bővült a programba bekapcsolódó 

térségek száma. 2010-re az egész Felvidéket lefedte a programunk, ami azt jelenti, hogy az 

összes iskolába ellátogattunk. Két évre rá a Partium is csatlakozott. Azóta is folyamatosan 

bővül a program. Napjainkra a teljes Felvidék, Kárpátalja és a Vajdaság mellett a magyarok 

által lakott horvátországi települések, illetve Erdély számos területe kapcsolódott be.” 
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Bemutatkozott a Magyar Tanszék 
2019. December 15. – Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdaság MA 

Minden topolyai középiskolába ellátogattak a héten az Újvidéki Egyetem 

Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének első- és másodéves 

hallgatói. A Tanszék népszerűsítését a Sinkovics József Szakmunkásképzőben kezdték, ahol a 

végzős informatikusok hallgatták végig a Tanszékről szóló beszámolót, a prezentálást a 

Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Középiskolában folytatták, a gimnázium 

harmad- és negyedéves, valamint a közgazdasági iskola harmad- és negyedéves tanulóinak. 

Az egyetemisták utolsó állomása a Mezőgazdasági Középiskola volt, ahol a harmadikosoknak 

tartottak előadást a Tanszéken folyó oktatásról. 

 

Készülnek az ünnepekre a nagybecskereki Püspökségi Caritas védencei 
2019. december 14. – Vajdaság MA 

A nagybecskereki Püspökségi Caritas épületében ma egy ünnepekre ráhangolódó 

műhelymunka folyt, ugyanis a sajátos nevelést igénylő fiatalokkal karácsonyi képeslapokat 

készítettek. A főleg értelmi fogyatékos gyerekek mintegy 15-en járnak a Caritas-ba, akikkel 15 

éve foglalkoznak, és havonta egy alkalommal találkoznak, amikor mindig valami hasznos 

időtöltést szerveznek részükre. 

 

Nagy az érdeklődés a zentai IV. Gazdanapok iránt 
2019. december 14. – Vajdaság MA 

December 14-én és 15-én tartják Zentán a IV. Gazdanapokat. A kétnapos agrárgazdasági 

találkozóra már szombaton is rengetegen látogattak. A zentai Városi Sportcsarnokban a 

kiállítás mellett vásár, pálinkaverseny, sütemények, torták versenye is várta a vendégeket. A 

meghirdetett versenykategóriákban külföldről és Vajdaság egész területéről neveztek be 

termékeket. 

 

Luca-napi évzáró műsor Temerinben 
2019. december 14. – Pannon RTV 
A programnak több évtizedes hagyománya van a Szirmai Károly Magyar Művelődési 

Egyesületben. Színpadra lépett a Kéknefelejcs citerazenekar, az asszonykórus, az óvodás-, 

iskolás- és ifjúsági néptánccsoport, a Dalárda férfikórus, valamint több kis énekcsoport és 

tamburazenekar is. A talpalávalót a Berbence zenekar biztosította. A rendezvényt a Szirmai 

Károly Magyar Művelődési Egyesület szervezte. A településen jelenleg több mint 90 

néptáncos van. Lukács Imre néptáncoktató háláját fejezte ki a szülőknek, hogy ilyen sokan 

arra nevelik gyermekeiket, hogy ápolják hagyományainkat. 

 

Szabadka: Megtartották a Tantárgyháló verseny döntőjét 
2019. december 13. – Vajdaság MA 

A 2000-es évek elején indult, s mára jelentős versennyé nőtte ki magát a Tantárgyháló 

rendezvény, ami számos tudományágban ad lehetőséget az általános- és középiskolás 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4171/vajdasag_topolya/212531/Bemutatkozott-a-Magyar-Tansz%C3%A9k.htm
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diákoknak, hogy bemutassák tudásukat. Rendszerint két selejtezőt tartanak, majd a legjobbak 

versenyeznek a döntőben. 

 

Nacsa: a kárpátaljai magyarság mindig számíthat Magyarországra 
2019. december 13. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja 

A kárpátaljai magyarság mindig számíthat Magyarországra – jelentette ki Nacsa Lőrinc, a 

Kereszténydemokrata Néppárt frakciószóvivője pénteken az MTI-nek annak kapcsán, hogy 

rászoruló családoknak és a helyi iskolában tanuló gyermekeknek vitt adományt és 

ajándékcsomagokat Tiszakeresztúrra, valamint találkozott a helyi magyarság képviselőivel. 

Nacsa Lőrinc elmondta: a látogatással azt szeretnék üzenni, hogy a kárpátaljai magyarság 

mindig számíthat Magyarországra. Ahogy eddig, továbbra is minden nemzetközi fórumon 

felszólalnak az ottani magyarság jogfosztása ellen. 

  

Elhunyt Őri Mihály kárpátaljai grafikus-festőművész 
2019. december 13. – karpatalja.ma 

Hosszabb betegség után 70 éves korában december 13-án elhunyt Őri Mihály kárpátaljai 

grafikus-festőművész – közölte a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre 

Társasága. Őri Mihály 1994-től volt a Társaság tagja. Többnyire akvarell technikával 

dolgozott, legkedveltebb témája a város és Ungvár volt. 

  

Magyarország tiszteletben tartja az ukrán nemzeti kisebbség jogait 
2019. december 13. – Kárpáti Igaz Szó 

Éves szinten a magyar kormány 200 millió forintot meghaladó összeggel támogatja a 

Magyarországon élő ukrán nemzeti kisebbséget. Ebből tartják fenn az országos és a helyi 

önkormányzatokat, esti iskolákat működtetnek, valamint identitásmegőrző és 

hagyományéltető kulturális rendezvényeket is szerveznek rendszeresen. Magyarország ezen 

túlmenően a nehéz sorsú ukrajnai gyerekek nyári táboroztatását is finanszírozza, és évente 

húsz, a Donec-medencei konfliktusban megsebesült katona rehabilitációját vállalta. 

 

Beregszászba érkezett az Ukrán Nemzeti Gárda 
2019. december 14. – karpatalja.ma, Kárpáti Igaz Szó 

A nemzetőrség helikoptere a régi Beregszászi 2. Sz. Középiskola épülete előtt szállt le 

december 15-én – tudatta a mukachevo.net hírportál. A Nemzeti Gárda ötven katonája, 

köztük hat pilóta landolt a Gagarin utcában. Érkezésük célja, hogy megerősítsék a beregszászi 

és nagyszőlősi körzetek határmenti övezetének védelmét. Az előzetes információk szerint 1 

helikopter és 15 darab gépegység, beleértve páncélozott járművek, teherautók érkeznek majd. 

A terület védelmének erősítése január 15-ig tart. 
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„A tudományban az együttműködés, a közös gondolkodás és a közös munka a 
legfontosabb” 
2019. december 14. – Kárpátalja 

Ungváron, az Ilko Galériában tartotta tisztújító közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Akadémiai 

Tanács (KMAT), amely eddigi négyéves működése során a kárpátaljai magyar kutatóknak a 

Magyar Tudományos Akadémiával való közvetlen együttműködését biztosította, továbbá 

vidékünk magyar tudóstársadalmának összefogását, tudományos rendezvények, konferenciák 

szervezését és lebonyolítását vállalta fel. Négy év után a KMAT új elnökséget, elnököt és 

alelnököt választott. 

 

90 éves a Tartományi Székház 
2019. december 16. – volksgruppen.orf.at 

90 évvel ezelőtt adták át Kismartonban a Tartományi Székház épületét. A demokrácia 

burgenlandi szimbólumának mozgalmas a története. A jubileum alkalmából most egy brosúra 

is megjelent. „A Tartományi Székház Kismartonban: Történelem és történetek“ címmel jelent 

meg a kiadvány, melynek szerzője Michael Achenbach. Megépülését követően csak rövid ideig 

lehetett a demokrácia épített jelképe a székház, hiszen a nacionálszocializmus ideje alatt erről 

szó sem lehetett. 1945 után hosszadalmas felújítás következett, a háború jelentős károkat 

okozott az épületben. Csak 1957-ben költözhetett be a tartományi tanács a székházba. 

 

Karácsonyi mesekönyv-mozi „turné“ 
2019.december 15. – volksgruppen.orf.at 

Az elmúlt héten háromnapos „turnéra“ indult az UMIZ4Kids gyermekkönyvsorozat csapata. 

Karácsonyi mesekönyv-mozi keretében Pinkócon/Güttenbach, Ujhegyen/Neuberg, 

Vallán/Wallern, Mosonszentandráson/St. Andrä am Zicksee, Kópházán és Felsőőrben is 

bemutatták a már több, mint 30-ra nőtt többnyelvű sorozat köteteit. 
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http://karpataljalap.net/2019/12/15/tudomanyban-az-egyuttmukodes-kozos-gondolkodas-es-kozos-munka-legfontosabb
http://karpataljalap.net/2019/12/15/tudomanyban-az-egyuttmukodes-kozos-gondolkodas-es-kozos-munka-legfontosabb
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3026261/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3026193/
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Elektronikus sajtó 

 

Öt kontinens 

2019. december 14. – Duna World 

 

GONDA – Sanghaj ultramodern magyar építésze. E címmel mutatta be nemrégiben 

Magyarország Sanghaji Főkonzulátusa azt a díszes albumot, amely egy addig ismeretlen 

magyar építésznek, a Sanghajban élő  Gonda Károlynak és munkásságának állít emléket.  

 

Mindenki ismeri a mondást: „Minden út Rómába vezet”. A magyarok számára Rómában 

pedig minden a Római Magyar Akadémiába vezet. Következő riportunkban az Akadémia 

épületébe látogatunk.  

 

Cseh Gabriella 2009 óta Párizsban él és dolgozik fotográfusként. Kutatásai során és saját 

alkotásai készítésekor olyan jelentős Franciaországba emigrált magyar fotósok munkáival és 

emlékezetével foglalkozik mint André Kertész, Brassaï  vagy Robert Capa.  

 

Egy héten keresztül magyar filmeknek adott otthont Los Angeles. Idén is megrendezték a 

Magyar Filmfesztivált az angyalok városában. Játékfilmeket, televíziós alkotásokat, 

dokumentum-, animációs- és rövidfilmeket láthatott a fesztivál közönsége.  

 

Hat magyar táncos látogatta meg zenekarával  a közelmúltban az ausztráliai Gold Coast-i 

magyar közösségeket abból a célból, hogy a magyar népi hagyományokat és kultúrát közelebb 

vigyék hozzájuk.  

 

 

Térkép 

2019. december 14. – Duna World 

 

Nyáron szabadtéri programok, ősszel Ars Hungarica fesztivál,évközben koncertek, előadások, 

néptánc- és zeneoktatás– csak néhány a nagyszebeni HÍD Egyesület programjaiból, 

amelyeket a dél-erdélyi magyaroknak kínál az egyik legdinamikusabban fejlődő romániai 

nagyvárosban. A baráti közösségből lett nagyszebeni civil szervezet minden tevékenysége egy 

célt szolgál: továbbadni a magyar nyelvet és kultúrát a dél-erdélyi szórványban. Ugyanakkor a 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-12-14-i-adas/
https://mediaklikk.hu/video/terkep-2019-12-14-i-adas/
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más nemzetiségűeknek is szeretnék megmutatni mindazt, amire büszke lehet a magyar 

közösség. 

 

A több mint 50 évvel ezelőtt készült „Tenkes kapitánya „ című történelmi kalandfilmet vitte 

színpadra a Nemzeti Táncegyüttes. A táncjátékot a 2. Rákóczi Ferenc –emlékév tiszteletére  

idén a Kárpát –medence 11 városában mutatták be nagy sikerrel. Stábunk a komáromi 

fellépésre kísérte el a táncosokat , kicsit belesve a kulisszák mögé is.  

 

Cserépedényeikben van valami különlegesség, mert éles marad benne a víz- ezt mondják a 

fehérkerámiájáról híres Körösrévről, ahol volt olyan időszak , amikor minden 2. házban 

fazekasok készítették az edényeket. A Nagyváradról Kolozsvárra vezető főút mentén fekvő 

településen évről évre megrendezik a magyar szórvány napját, hogy jelezzék: a közösség él és 

élni akar. 

  

Székelyföldön járva, ottani ismerőseim azzal a jó tanáccsal láttak el, hogy ha medvével 

találkozom, eszembe ne jusson futásnak eredni… hát őszintén szólva nem tudom, hogy mit 

tennék, ha szembe jönne velem.  Székelyföldön az utóbbi időben egyre több barna medve 

jelenik meg a lakott területeken..és szinte mindennapos eset, hogy valamilyen kárt tesznek, 

de az is előfordul, hogy őket gázolják el. A romániai hatóságok tehetetlenül szemlélik az 

elszaporodott barnamedve- populáció okozta gondokat. A szakértők a csíkszeredai Európai 

Nagyragadozó Platform regionális megbeszélésén arra a következtetésre jutottak, hogy a 

kilátástalan helyzet megoldásához elsősorban a román szaktárcának kellene cselekednie.   

 

A „ Dobozoslány”. A Bodrogözben csak így emlegetik Bálint Stefit, akit  jótékonyságáról ismer 

a vidék apraja-nagyja. Tavaly , még gimnazistaként lett  a Baptista Szeretetszolgálat 

Cipősdoboz Akciójának felvidéki képviselője és jószolgálati nagykövete. Idén is már nagyon 

várták a Felvidéken, hogy advent közeledtével akcióba lépjen a dobozoslány, hogy 

segítségével tudjanak adni a nélkülözőknek is.  

 

A párizsi ikonikus gótikus székesegyházról, a Notre Dame-ról mintázták idén Szlovákia 

legnagyobb és leglátogatottabb téli attrakcióját, a magas-tátrai jégkatedrálist. Az Ótátrafüred 

felett található Tarajkán hetedik alkalommal építették meg az évente több százezer turistát, 

köztük nagyon sok magyart  vonzó látványosságot. 
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Határok nélkül 

2019. december 14. – Kossuth Rádió 

 

Harminc évvel ezelőtt „trendi” volt a temesvári forradalom, s a világ rokonszenvét maga 

mögött tudhatta az egyházellenes, kommunista Ceausescu-rezsim megdöntésére irányuló 

szerveződés, amelynek magja a Tőkés László akkori temesvári lelkész köré tömörülő 

református közösség volt. Kezdetben nem akartak mást, csak megvédeni lelkészüket a 

kilakoltatástól. Tiltakozó akciójuk nyomán rendszerellenes tüntetések kezdődtek Románia-

szerte, amely végül elsöpörte a diktátor, a „Kárpátok géniusza” uralmát. 

 

30 év telt el azóta, de a három évtized alatt nem sikerült sem Romániában, sem máshol a 

kommunizmus örökségét felszámolni. Egykori főszekus ma menő üzletember lehet – mondja 

– nem kis keserűséggel - az egyik emlékező a Brüsszelben, az Európai Parlamentben 

megtartott „In memoriam Temesvár 1989” elnevezésű konferencián – hallhatták egyik 

februári műsorunkban, ugyanis ez a rendezvény nyitotta meg az emlékezések sorát a 

jubileumi esztendőben, a folytatás pedig éppen ezekben a napokban zajlik. 

 

Az 1989-es romániai rendszerváltozásra emlékeztek a nagyváradi Partiumi Keresztény 

Egyetemen. A 30. évforduló alkalmából diákok kérdezték az egykori aktív résztvevőket, 

szemtanúkat érzéseikről, az akkori helyzetről, történésekről. 

Beszéltek a megfélemlítés némaságáról, a kommunista rendszer kegyetlenségéről, 

hitvállalásról, itthon maradásról. A fiatalok többsége mind a mai napig nincs tisztában a 

temesvári eseményekkel, ezért a szemtanúktól hallott hiteles beszámolók elengedhetetlenek.   

Annak idején a hallgatás falát törtük át, most talán a hazugság falát kellene lerombolni, az 

emberek nem állnak ki az igazukért, a jogaikért, külföldön keresik a boldogulást - fogalmazott 

Tőkés László egykori temesvári lelkipásztor. 

 

Az 1989-es temesvári népfelkelés a belvárosi református gyülekezettől indult, amely 

határozottan kiállt lelkipásztora mellett már áprilisban, decemberben pedig élőlánccal 

próbálta megakadályozni Tőkés László eltávolítását. Ez a kiállás azonban nem példa nélküli – 

mondta el a gyülekezet akkori aktív tagja, Balaton Zoltán, aki 1989. december 15-én a román 

baptista gyülekezet tagjait segítségül hívta. 

 

A műsorunk elején említett brüsszeli megemlékezők között volt Teleki László is, aki szintén 

aktívan részt vett az események előkészítésében. Mert hogy forradalmat készítenek elő, ezt 

akkor még nem tudták. Teleki László már nem Temesváron, hanem Békéscsabán él 

családjával – ahová a Securitate nyomatékos tanácsára költözött.  
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Vasárnap avatják fel Temesváron a Makovecz Imre tervei alapján felépült Új Ezredév 

református templomot. Az építők számára nagy kihívást jelentett a tervek megvalósítása, 

“életbe ültetése”, de fontos szempont volt az épület energiahatékony működtetése is. Számos 

innovatív (sok esetben Romániában először használt) technológiai megoldást is alkalmaztak, 

hogy a templom a legjobb feltételek mellett tölthesse be hivatását. Ezekről a megoldásokról 

beszél az épületegyüttes kivitelezésének tervezője, Nagy-György Tamás építőmérnök. 

 

Határok nélkül 

2019. december 13. – Kossuth Rádió 

 

Egyházi szimpóziummal, a temesvári gyülekezet ellenállásának felidézésével és Újvárossy 

Ernő emléktáblájának leleplezésével indult csütörtökön az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

által az 1989 decemberi forradalom harmincadik évforulójára szervezett emlékhét 

programsorozata a belvárosi református templomban. Lehőcz László az események néhány 

résztvevőjét kérte mikrofon elé. 

 

Sepsiszentgyörgy polgármesterét, Antal Árpád Andrást újraválasztották az RMDSZ helyi 

szervezetének élére.  Önmagában talán nincs jelentősége, ám a rendszerváltás 30 esztendős 

évfordulója más színt adott az eseménynek. Oláh-Gál Elvira beszélgetett az RMDSZ 

politikusával. 

 

Szabadkán tanácskozott csütörtökön a szerbiai kisebbségek nemzeti tanácsainak 

koordinációs testülete. Megbeszélést folytattak a szerbiai ombudsmannal is az aktuális 

problémákról.   Munkatársunk Németh Ernő elsőként Hajnal Jenőt, a házigazda Magyar 

Nemzet Tanács elnökét kérdezte.  

 

Egy régen dédelgetett álom körvonalazódik, amely arról szól, hogy a Kárpát-medence összes 

Szentmihály nevű települése között élő, baráti kapcsolatot alakítsanak ki. A közelmúltban jó 

alkalom adódott erre, amikor a délvidéki Magyarszentmihályra Szeged-Szentmihályról és 

Csíkszetntmihályról is érkeztek vendégek. A falu apraja-nagyja a magyarszentmihályiak egyik 

adventi programjára gyűlt össze. Az eseményen ott volt munkatársunk, Kónya-Kovács Otília 

is, aki elsőként a művelődési egyesület elnök asszonyát, Lingli Mónikát kérte mikrofon elé.  

 

Üzembe helyezték a Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon két új 

nagy teljesítményű kazánját. Az előző kazánok tönkrementek, így nyáron még kétséges volt, 

hogy a hideg idő beálltával hogyan fogják befűteni a 70 nehéz sorsú leánygyermeknek otthont 
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adó épületeket. A magyarországi Gui Angéla azonban, aki önkéntes segítőként már 

kapcsolatban állt a gyermekotthonnal, eredeti ötlettel állt elő, és gyűjtést indított a közösségi 

médiákon keresztül. A szükséges összeg neki köszönhetően így hamar összegyűlt. Iváncsik 

Attila összeállítása. 

 

 „Lényeges dolgokban egység, egyebekben szabadság, de mindenben szeretet.”  A tudós Szent 

Ágoston örökérvényű szavaival hirdeti iskolai programját, az Észak – Gömöri kisvárosban, a 

nyelvhatár szélén,  a járás egyetlen magyar nyelvű egyházi fenntartású intézménye: a rozsnyói 

református egyházközség alapiskolája. A többlépcsős iskolakopogtató, beiratkozási program 

első, adventi találkozóját tegnap tartották. Palcsó Zsóka összeállításában először Juhász 

Editet, a rozsnyói Református Alapiskola igazgatóját halljuk 

 

 

 


