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Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Iohannis jogi igazságtételt sürgetett az 1989-es romániai forradalom 30. 
évfordulóján 
2019. december 16. – MTI, Híradó, maszol.ro, Hír Tv, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Az igazság kiderítését és a bűnösök felelősségre vonását sürgette Klaus Iohannis román 

államfő a kommunista diktatúrát megdöntő, több mint 1100 áldozatot követelő 1989. 

decemberi romániai forradalom ügyében a parlament hétfői emlékülésén mondott 

beszédében. Az elnök szerint Románia az eltelt három évtizedben visszatért a demokratikus 

államok közösségébe, de még sok adóssága van azokkal szemben, akik 1989-ben életüket 

adták a szabadságért. Hozzátette: az ország a NATO és az EU tagja lett, polgárai pedig 

megtanulták megvédeni megszerzett jogaikat, kiállásukkal és szavazatukkal védték meg a 

jogállamiságot, Románia európai elkötelezettségét. Iohannis szerint nem elég, hogy Románia 

megemlékezésekkel tisztelegjen az ország demokratizálódását elindító 89-es hősök emléke 

előtt, megengedhetetlenül sokáig adós maradt az igazság kiderítésével, és szerinte ennek az 

adósságnak a törlesztése most a román igazságszolgáltatás próbaköve. Az elnök arra utalt, 

hogy harminc évvel a véres események után, alig néhány hete kezdődött meg a román legfelső 

bíróságon az 1989-es forradalom pere, amelyben az ügyészek 862 ember halálát és 2150 

ember sebesülését okozó katonai diverzió megszervezéséért állították bíróság elé Ion Iliescu 

volt államfőt, a hatalmat 1989. december 22-én magához ragadó Nemzeti Megmentési Front 

volt vezetőjét és két másik vádlottat. 

 

Hatvan szabadkai nagycsaládnak vitt ajándékot a Katolikus Karitász 
2019. december 16. – MTI, hirado.hu  

Hatvan sokgyermekes szabadkai családnak vitt tartós élelmiszerekből és édességből álló 

karácsonyi ajándékcsomagot hétfőn a Katolikus Karitász. Écsy Gábor, a Katolikus Karitász 

országos igazgatója elmondta: a csomagok olyan alapvető élelmiszereket tartalmaznak, 

amelyekre a mindennapokban szükség lehet. "Ezzel próbáljuk a családok kiadásait 

csökkenteni az ünnepek előtt" - húzta alá. Mint mondta: olyan magyar emberek 

támogatásából tudnak segíteni, akik szívesen áldoznak arra, hogy a határon túli magyarok 

élete jobb legyen. A csomagosztáson Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és 

nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kiemelte, hogy a határon túliak segítése "évről 

évre visszatérő nagyon szép munka és feladat", és a karitatív szervezetekkel a Kárpát-

medence sok-sok családjához eljutnak. 
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https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2019/12/16/johannis-jogi-igazsagtetelt-surgetett-az-1989-es-romaniai-forradalom-30-evfordulojan
https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2019/12/16/johannis-jogi-igazsagtetelt-surgetett-az-1989-es-romaniai-forradalom-30-evfordulojan
https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2019/12/16/johannis-jogi-igazsagtetelt-surgetett-az-1989-es-romaniai-forradalom-30-evfordulojan
https://hirado.hu/belfold/cikk/2019/12/16/hatvan-szabadkai-nagycsaladnak-vitt-ajandekot-a-katolikus-karitasz
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Mi az oka a romániai magyarok elvándorlásának, illetve mi csábíthatná őket 
vissza? Felmérés készül  
2019. december 16. – transindex.ro 

Az Erdélyi Innovációs Műhely Erdélyi magyarok a nagyvilágban című, most induló kutatása 

többek között arra keresi a válaszokat, hogy mi az oka az elvándorlásnak, az emberek 

képesek-e tartani hagyományaikat új külföldi környezetükben, abban a kultúrkörben, 

amelybe beintegrálódtak. A kutatás készítői azt is felmérik, hogy az elvándoroltak terveznek-e 

hazaköltözni, esetleg szándékukban áll-e itthon befektetni, illetve arra is rákérdeznek, hogy 

az adott személy rendelkezik-e még érvényes személyi igazolvánnyal. A Műhely egy 

kutatásokat támogató, és azoknak anyagi, illetve szakmai támogatást szerző ifjúsági 

mozgalom. Az Erdélyi magyarok a nagyvilágban című kutatást jelenleg az ELTE Márton Áron 

Szakkollégiuma támogatja. A kérdőív összeállításában dr. Veres Valér (BBTE Magyar 

Szociológia és Szociális Munka Intézet), a kutatás témavezetője, dr. Fedinec Csilla (MÁSZ 

Nemzetstratégiai Műhely), dr. Gazsó Dániel (Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

diaszpórakutatásokért felelős kutatási referense), valamint Jakó Zsolt (BBTE, Gazdasági 

Tanácsadó Klub) nyújtott szakmai segítséget. Csala Dénes, a Lancaster University adjunktusa 

a kérdőívből nyert információk adatvizualizációs feldolgozását fogja segíteni.  

 

A parlament támogatni fogja mindazok felfedését, akik hozzájárultak a 
diktatúra működéséhez  
2019. december 16. – transindex.ro 

Az RMDSZ javaslatára nyilatkozatban emlékezett meg a parlament az 1989-es forradalomról. 

„A parlament elítéli a kommunista diktatúra erőszakos cselekedeteit, az emberiség ellen 

elkövetett bűneit. Kiáll a demokrácia, az emberi jogok védelme mellett, és a kommunista 

rezsim által jogtalanul elkobzott javak késedelem nélküli visszaszolgáltatását sürgeti. 

Fenntartja a kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés és a jogállamiság megerősítésének 

szükségét” – áll abban a nyilatkozatban, amelyet az RMDSZ javaslatára fogadott el december 

16-án a román parlament. A nyilatkozat értelmében – amelyet Biró Rozália, az RMDSZ 

képviselője mutatott be a parlament plénumának – a törvényhozó testület elutasítja a 

rasszizmust, az antiszemitizmust és a kisebbségellenességet, elítéli a populizmust, a 

nacionalista retorikát, és mély tiszteletét fejezi ki a kommunista diktatúra áldozatai és a 

forradalom hősei iránt.  

 

Tőkés László: „Ha soha nem vállaltak volna kockázatot az emberek, semmi nem 
történt volna a történelemben”  
2019. december 16. – maszol.ro 

Harminc évvel ezelőtt, 1989. december 16-án csapott át Temesváron a Tőkés László melletti 

szolidaritás és szimpátiatüntetés rendszerellenes tiltakozásba, ami végül a kommunista 

diktatúrát megdöntő országos méretű népfelkeléssé terebélyesedett. A szavát az elnyomás és 

megfélemlítés, a Nicolae Ceaușescu néhai diktátor falurombolási terve ellen felemelő egykori 

lelkipásztort és családját, valamint szűk baráti körüket hónapokon át tartotta megfigyelés 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=28179
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28179
http://itthon.transindex.ro/?hir=57926
http://itthon.transindex.ro/?hir=57926
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/120121-t-kes-laszlo-ha-soha-nem-vallaltak-volna-kockazatot-az-emberek-semmi-nem-tortent-volna-a-tortenelemben
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/120121-t-kes-laszlo-ha-soha-nem-vallaltak-volna-kockazatot-az-emberek-semmi-nem-tortent-volna-a-tortenelemben
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alatt, illetve próbálta elnémítani a hírhedt titkosrendőrség, a Securitate. Végül a 

karhatalommal együttműködő egyházi vezetés kísérelte meg elmozdítani Temesvárról, de a 

hívek a december 15-re kitűzött kilakoltatást megakadályozták. Előbb a román baptista 

gyülekezet tagjai, majd nemzetiségre és felekezetre való tekintet nélkül mások is csatlakoztak 

a tömeghez, amely Tőkés László megfogalmazása szerint ezután „öntörvényűvé” vált. A 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület későbbi püspökét, volt európai parlamenti 

képviselőt, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökét az 1989. decemberi események 

harmincadik évfordulója alkalmával kérdezték.  

 

A kisebbségek jogainak érvényesülésére is figyel majd az új Kovászna megyei 
prefektus 
2019. december 16. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Az új Kovászna megyei prefektus kiemelt figyelmet fordít majd a kisebbségek jogainak 

betartására – közölte a kormánymegbízott hétfői beiktatása alkalmával. Iulian-Constantin 

Todor prefektust a Traian Băsescu volt államfő által alapított Népi Mozgalom Pártja (PMP) 

javaslatára nevezte ki a nemzeti liberális kormány. Az új prefektus hétfői beiktatásán 

kifejtette: Kovászna megye multikulturális térség, ezért az állami intézmények meg kell 

találják a módját a kulturális és spirituális értékek támogatásának és kifejezésének. „A 

méltóságnak, egymás tiszteletének és a békés együttélésnek kell érvényesülnie szociális, 

multietnikus és multikulturális területeken. A többségnek meg kell értenie és tisztelnie kell a 

kisebbséget, biztosítani kell számukra az etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásuk 

kifejezéséhez való jogot, az egyenlőség és a nem diszkriminálás elve alapján többi román 

állampolgárral szemben” – fejtette ki Todor. 

 

Háromszéken nem váltják le az RMDSZ-es intézményvezetőket  
2019. december 16. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Kovászna megyében nem váltják le az RMDSZ által támogatott közintézmény-vezetőket, ám 

menesztik a Szociáldemokrata Párt (PSD) által kinevezett igazgatókat – jelentette be az új 

prefektus beiktatásakor Gheorghe Baciu szenátor. A Népi Mozgalom Pártjának (PMP) 

Kovászna megyei elnöke rámutatott: egyezséget kötöttek a kormányzó Nemzeti Liberális 

Párttal (PNL) arra vonatkozóan, hogy a prefektust a PMP adja a hétfőn kinevezett Iulian-

Constantin Todor személyében, míg az alprefektust a liberális párt nevezi ki. Baciu szerint 

Kovászna megye különlegesebb helyzetben van, mint a többi megye, itt ugyanis a 

közintézmények közel felét az RMDSZ által támogatott igazgatók vezetik, illetve van néhány, 

a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) által kinevezett igazgató is. Őket mind 

megtartják tisztségeikben – mondta a PMP háromszéki elnöke, aki szerint a PSD-s 

igazgatóknak mind menniük kell, azokon a tisztségeken osztozik most a PNL és a PMP.  

 

Soós Zoltánnak nem tetszik, hogy alig van magyar előadó a vásárhelyi adventi 
vásáron 
2019. december 16. – maszol.ro 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/120131-a-kisebbsegek-jogainak-ervenyesulesere-is-figyel-majd-az-uj-kovaszna-megyei-prefektus
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/120131-a-kisebbsegek-jogainak-ervenyesulesere-is-figyel-majd-az-uj-kovaszna-megyei-prefektus
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/120139-haromszeken-nem-valtjak-le-az-rmdsz-es-intezmenyvezet-ket
http://itthon.transindex.ro/?hir=57930&soos_zoltannak_nem_tetszik_hogy_alig_van_magyar_eloado_a_vasarhelyi_adventi_vasaron
http://itthon.transindex.ro/?hir=57930&soos_zoltannak_nem_tetszik_hogy_alig_van_magyar_eloado_a_vasarhelyi_adventi_vasaron
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Nemtetszésének adott hangot Soós Zoltán, Marosvásárhely RMDSZ-es polgármesterjelöltje, 

aki Facebook-oldalán számolt be az ünnepi műsor "vitatható kétnyelvűségéről". "Bár a 12 

fellépő között, akiket azért fizet a város, hogy ünnepi hangulatot varázsoljanak, van 2 magyar 

előadó is" - írja, majd hozzátette: ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát, nem elég az 1-2 

látszatként kiállított magyar előadó. „Mindannyiunknak fontos egymás kultúrájának a 

megismerése. A magyar gyerekek ugyanazt érdemlik, mint a román gyerekek" - emelte ki.  

 

Új vasúti menetrend: a Corona megújul, a Hargita továbbra is elkerüli 
Marosvásárhelyt 
2019. december 16. – szekelyhon.ro 

December 15-étől új vasúti menetrend lépett érvénybe, amely nem hozott lényeges 

változásokat. A Brassótól Budapestig és vissza közlekedő Hargita IC továbbra is elkerüli 

Marosvásárhelyt, a Corona pedig megújul.  

 

Idén 60 éves erdélyi magyar közéleti személyiségek a forradalomról 
2019. december 17. – Krónika 

„Akarva-akaratlanul nagyon közel voltam a tűzvonalhoz” – emlékszik vissza az 1989. 

decemberi eseményekre Salat Lehel színművész, aki szerint belső szabadságunk ma sokkal 

inkább veszélyben van, mint a kommunizmusban. Eközben Kolumbán Gábor fizikus, 

közgazdász, volt politikus szerint soha nem fog oda megérkezni a román társadalom, ahova 

1989 decemberében indult. A két erdélyi magyar közéleti személyiség idén egyaránt 60 éves, 

azaz 30 évesen élte meg a 30 éve kirobbant romániai forradalmat. A Krónika sorozatot indít, 

amelyben a „rendszerváltó harmincasok” idézik fel emlékeiket. Az interjúalanyok azt is 

felvázolják, mit reméltek három évtizeddel ezelőtt, és ahhoz képest szerintük hová jutott az 

ország. 

 

Magyar dalok Marosvásárhely főterén 
2019. december 17. – Krónika 

Időnként magyar karácsonyi dalok is felcsendülnek a főtéri hangszórókból 

Marosvásárhelyen. Tavaly Kodok Márton helyi civil aktivista karácsony előtt kérvényezte a 

polgármesteri hivatalban, hogy román és angol dalokon kívül magyar szerzeményeket is 

játsszanak le, ezzel megadva a tiszteletet a város magyar lakosságának. Kérését első körben 

elutasították, arra hivatkozva, hogy csak jogtiszta dalokat lehet lejátszani, és különben is csak 

év végéig van ez a lehetőség. Ezután Kodok Márton felvette a kapcsolatot Kilyén Ilka és 

Kristóf Katalin művészekkel, valamint a Dancs Market produkciós irodával, akik szívesen 

segítettek, és jogtiszta dalokat ajánlottak fel. A magyar zeneművek jegyzékét és a 

forgalmazók, szerzők nyilatkozatait átküldte a városházának, ezt követően pedig a hivatal 

felvette azokat a lemezlistára. A leadott jegyzékben 56 jogtiszta dal szerepel, ezek közül 24-et 

Kilyén Ilka énekel, de van köztük Bagossy Brothers Company, Kormorán, Varga Miklós, 

valamint Dancs Annamari által előadott karácsonyi szerzemény is. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/uj-vasuti-menetrend-a-corona-megujul-a-hargita-tovabbra-is-elkeruli-marosvasarhelyt
https://szekelyhon.ro/aktualis/uj-vasuti-menetrend-a-corona-megujul-a-hargita-tovabbra-is-elkeruli-marosvasarhelyt
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A kisebbségi jogok védelmének megerősítését ígéri a Most-Híd 
2019. december 16. – Felvidék Ma, bumm.sk 

A nemzetiségi jogok hatékonyabb intézményes védelme, a kisebbségi nyelvhasználat 

kiterjesztése, valamint a szlováknyelv-oktatás módszertanának megváltoztatása – többek 

között ezek azok az intézkedések, amelyeket a Most-Híd az elkövetkező időszakban meg akar 

valósítani. Minderről Ravasz Ábel, Peter Krajňák és Agócs Attila, a párt alelnökei, valamint 

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos számolt be a sajtó képviselőinek hétfőn. „Az 

előző időszakban számos tervünket sikerült megvalósítanunk a kisebbségi nyelvhasználat, az 

oktatás, a kultúra és a marginalizálódott közösségek felzárkóztatása terén” – fogalmazott 

Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztos. Ravasz hangsúlyozta, garantálni kell a szociális 

terepmunka, a szociális és egészségügyi felvilágosító programok és a polgárőrségek 

fenntarthatóságát. 

 

Bugár: Nem bántam meg, hogy beléptünk ebbe a kormányba 
2019. december 16. – Ma7.sk 

A Most-Híd preferenciái 5 százalék alá csökkentek, meglepetés lenne, ha bejutna a 

parlamentbe, véli a .týždeň.sk a párt elnökével, Bugár Bélával készített nagyinterjújában, 

amelyben Bugár arról is beszél, miért nem jött létre a választási koalíció az MKP-val és a 

többi magyar párttal. Az egyik leghosszabb ideje szolgálatot teljesítő parlamenti képviselő 

szerint Szlovákia az elmúlt harminc évben rossz irányt vett. Azt mondja, a szövetségi 

parlamentben még azt hitte, ha kihal ez a generáció, jobb lesz a helyzet, és megszűnik a 

nacionalizmus is. A helyzet azonban még rosszabb lett. 

 

Gazdag év a Nagykaposi Magyar Közösségi Házban 
2019. december 16. – Ma7.sk 

A Nagykaposi Magyar Közösségi Házban számtalan programot tartottak az idén. Most, hogy a 

kézműves vásárral befejeződött az idei év rendezvényeinek sora, arra kérték Gabri Rudolfot, a 

ház igazgatóját, hogy értékelje a 2019-es évet. “Valóban kiemelkedően sok rendezvényt 

tartottunk ezen az éven, ez egyrészt annak is köszönhető, hogy amiket korábban elkezdtünk, 

azok a tervek erre az évre értek be” —kezdte mondandóját az igazgató, aki annak is nagyon 

örül, hogy egyre többen érzik sajátjuknak a közösségi házat. Ez nem csoda, hiszen 13 civil 

szervezetnek ad otthont, többek között a jubiláló Csemadoknak. A kerek évforduló 

alkalmából egy dokumentumfilm is készült, amelynek bemutatójára a Csemadok 

megalakulása 70. évfordulójának nagykaposi ünnepségén került sor. 

 

Több száz könyvet kapott a szabadkai MTTK Hallgatói Önkormányzata 
2019. december 16. – Pannon RTV 
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https://felvidek.ma/2019/12/a-kisebbsegi-jogok-vedelmenek-megerositeset-igeri-a-most-hid/
https://ma7.sk/aktualis/bugar-nem-bantam-meg-hogy-beleptunk-ebbe-a-kormanyba
https://ma7.sk/tajaink/gazdag-ev-a-nagykaposi-magyar-kozossegi-hazban
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tobb-szaz-konyvet-kapott-szabadkai-mttk-hallgatoi-onkormanyzata
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A magyarországi HÖOK Külhoni Programja támogatja a külhoni partnerintézményeket. 

Csaknem félezer könyvvel ajándékozta meg ma a magyarországi Hallgatói Önkormányzatok 

Országos Konferenciájának Külhoni Programja a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző 

Kar Hallgatói Önkormányzatát. A HÖOK célja, hogy a külhoni magyar hallgatók érdekeit is 

képviselje, és hogy egy egységes Kárpát-medencei oktatási és érdekképviseleti teret alakítson 

ki. Tízéves a szabadkai MTTK Hallgatói Önkormányzata. Tevékenységei közzé tartozik 

egyebek mellett a hallgatók érdekképviselete és a tanintézményük munkájának támogatása. 

 

Családok a közösségért 
2019. december 17. – Magyar Szó  

Pénteken kezdődött és vasárnap ért véget a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek 

Szövetségének képzése, amelyet Kishegyesen, a Kátai Vendégházban tartottak. A Családok a 

közösségért elnevezésű motivációs tréningre azért került sor, mert a szövetségben sok az 

olyan egyesület, amelyben új vezetők vannak – számolt be lapunknak Krizsán Vilmos, a 

VANCSESZ elnöke. 

 

Szabadka: Karácsonyi ajándék a nagycsaládoknak 
2019. december 16. – Vajdaság MA 

Mintegy hatvan sokgyermekes, szabadkai család több száz gyerekének vitt karácsonyi 

ajándékot hétfő délelőtt a Katolikus Karitász. Immár hagyomány, hogy az ádventi időszakban 

csomagokkal lepik meg a nagycsaládokat, hogy így mondjanak köszönetet azért, hogy több 

gyermeket nevelnek. Az alkalmi ünnepség helyszíne idén is a Lányi Ernő Iparos Művelődési 

Egyesület nagyterme volt. 

 

A harmadik, az öröm gyertyájának fénye is kigyúlt Beregszászban 
2019. december 16. – karpatalja.ma, Kárpáti Igaz Szó 

Vasárnap a harmadik gyertya is meggyúlt Beregszász közös adventi koszorúján. Az 

ünnepséget ezúttal a görög katolikus egyház rendezte. Az egybegyűlteket Demkó Ferenc, a 

Beregszászi Esperesi Kerület helynöke köszöntötte. A gyertyagyújtás közben a magyar görög 

katolikus egyházközségek kántálásai hangoztak el, ezt követően adventi hangversenyre került 

sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Esztergom termében, melynek vendége 

a Lautitia kóruscsalád volt. 

 

Ünnepre hangolódás a Beregszászi Római Katolikus Egyházközségben 
2019. december 16. – karpatalja.ma 

December folyamán több alkalommal és több rendezvénnyel hívta fel az emberek figyelmét az 

Úrjövetre a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség. December 1-én, advent első 

vasárnapján a Pro Cultura Subcarpathica szervezettel együtt Beregszász központjában 

megszervezte az első gyertyagyújtási ünnepet, melyen a Szent Kereszt kórus szolgálhatott 

énekével. Másnap, december másodikán már a rorate-ra (hajnali misére) harangoztak, 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4173/vajdasag_kishegyes/212643/Csal%C3%A1dok-a-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g%C3%A9rt.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24514/Szabadka-Karacsonyi-ajandek-a-nagycsaladoknak.html
https://kiszo.net/2019/12/16/a-harmadik-az-orom-gyertyajanak-fenye-is-kigyult-beregszaszban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/unnepre-hangolodas-a-beregszaszi-romai-katolikus-egyhazkozsegben/
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ugyanis advent minden hétköznapján még napfelkelte előtt kezdődnek a szentmisék, melyek 

arra emlékeztetnek, hogy a sötétben élő nép várva várja a fényt, mely majd Karácsonykor jön 

el a világba Jézus Krisztus születése által. A hittanosok két alkalommal jöttek össze: először 

adventi koszorút fontak közösen, az elkészült műveket Molnár János atya áldotta meg a 

templomban.  

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. december 16. – Kossuth Rádió 

 

„A temesvári forradalom emléke és szellemisége olyan örökség, amely ma is összeköti a 

magyar és a román nemzetet. Ahogyan összekötötte a két népet az 1956-os magyarországi 

forradalom utáni romániai megmozdulások véres megtorlása, úgy 33 évvel később, 1989. 

decemberében ismét romániai magyar és román emberek fogtak össze közös 

szabadságukért.” Az Országgyűlés – a temesvári népfölkelésről való megemlékezés 

határozatából idéztem, amelyet a parlament egyhangúlag elfogadott. 

Az elmúlt napokban beszámoltunk önöknek a Temesvár 30 rendezvénysorozat egy-egy 

programjáról, most a temesvári-belvárosi református templomban még  tart az ökumenikus 

istentisztelet, utána  pedig az Újrajátszott történelem – élőlánccal és fényfestéssel véget ér az 

emlékhét rendezvénysorozata, melynek egyik legértékesebb és érdekesebb két napja Az út a 

szabadság felé című nemzetközi tudományos konferencia volt. Az itt elhangzottakból 

készítettünk összeállítást. 

 

Kisebbségekés az egyházak elnyomása  volt a témája a konferencia negyedik paneljének, 

melyben Gabriel Andreescu egyetemi tanár, emberjogi aktivista tartott előadást. 

 

Tamás Sándor a Kovászna Megyei Önkormányzat elnöke mai sajtótájékoztatóján Klaus 

Johannis államelnökhöz fordult azzal a kérésével, hogy Tőkés László érdemit elismerjék.   

 

A Temesvár 30 emlékhét egyik helyszíne volt a Bartók Béla Líceum, ahol a ma délelőtt a 11-

esek rendkívüli osztályfőnöki órájára ülhettünk be. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-12-16_18-02-00&enddate=2019-12-16_18-40-00&ch=mr1

