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Nyomtatott és online sajtó 
 

Kövér autonóm döntéseket vár az oktatásban 
2016. november 28. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló, 

szekelyhon.ro, Magyar Hírlap 

Kövér László szerint a bukaresti parlamenti mandátumot szerző magyar politikusoknak 

mindent meg kell tenniük azért, hogy az erdélyi magyarság autonóm módon dönthessen az 

oktatásáról, de legalábbis az eddigiekhez képest nagyobb befolyásra tegyen szert a jövője 

formálásában. Az Országgyűlés elnöke minderről azt követően beszélt hétfőn, hogy a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai épületében az erdélyi magyar 

nyelvű oktatásról szóló kerekasztal-beszélgetésen vett részt oktatási szakemberekkel, 

politikusokkal – írja az MTI. 

 

Új ifjúsági stratégiáról tanácskozott a MIK soros ülésén 
2016. november 28. – Felvidék Ma 

A Magyar Ifjúsági Konferencia 2016. november 25. és 27. között Balatonmáriafürdőn tartotta 

31. rendes ülését. A konferenciát dr. Illés Boglárka, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára, dr. Szilágyi Péter, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára és Galácz György, 

Balatonmáriafürdő polgármestere köszöntötte. Az egyeztetés központi témáját a Kormány 

ifjúsági stratégiájának újraalkotása képezte, ami a Nemzeti stratégia a fiatalokért 2017-2026 

címet viseli. Horizontális célrendszerében meghatározó szerepet kap a magyarországi és a 

külhoni magyar fiatalok közötti kapcsolat fejlesztése, kulturális hagyományaink átörökítése a 

jövő nemzedékekre. A konferenciaülésen megfogalmazódott számos javaslat a készülő 

stratégia részévé válik. 

 

Több mint ötezer erős kézszorítás a magyar oktatásért 
2016. november 28. – Felvidék Ma 

A felvidéki Szülőföldön Magyarul Társulás ernyőszervezet, összesen 25 regionális 

tagszervezetet egyesít, amelyek a Rákóczi Szövetség felvidéki Város és Vidéke Célalapjainak 

feladatait is ellátják. A vezetőik és képviselőik november 26-án Budapesten találkoztak. 

Kiemelt témájuk a beiratkozási program volt, de szakmai előadásokat is meghallgattak. Az 

összejövetelt megtisztelte jelenlétével Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja elnöke is. A 

tanácskozást Gabri Rudolf, a Szülőföldön Magyarul Társulás elnöke vezette. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kover-autonom-donteseket-var-az-oktatasban
http://felvidek.ma/2016/11/uj-ifjusagi-strategiarol-tanacskozott-a-mik-soros-ulesen/
http://felvidek.ma/2016/11/tobb-mint-otezer-eros-kezszoritas-a-magyar-oktatasert/
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Erdélyi civil jogvédők szólaltak fel az ENSZ fórumán 
2016. november 28. – Krónika, transindex.ro 

A romániai magyarok közösségi jogérvényesítésének problémáira hívták fel a figyelmet az 

erdélyi civil jogvédő szervezetek képviselői az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) 

kisebbségügyi fórumán november 23–25. között Genfben. A rendezvényen Szigeti Enikő, a 

marosvásárhelyi Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) ügyvezető igazgatója és Bethlendi 

András, a kolozsvári Musai-Muszáj mozgalom képviselője vett részt. 

 

Megkezdték börtönbüntetésük letöltését a Borbély-ügy elítéltjei 
2016. november 28. – Krónika 

Megkezdték börtönbüntetésük letöltését a Borbély László RMDSZ-es parlamenti képviselő 

nevéhez fűződő büntetőperben letöltendő szabadságvesztéssel sújtott elítéltek. A Krónika 

értesülései szerint a jogerős ítélet kihirdetését követően önként jelentkezett a rendőrségen a 

vád szerint a szövetség volt miniszterét megvesztegető két vállalkozó, az avasújfalusi 

IoanCiocan és a Maros megyei Anton Petru Molnar, valamint Borbély László egykori 

tanácsosa, Szepessy Szabolcs. 

 

Nem beszélő szomszédok 
2016. november 28. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a román–magyar viszony egyszerűen siralmas: a Ponta-

kormánnyal folytatott nyilatkozatháború után teljesen elültek az intézményes kapcsolatok, 

közös elképzelésnek, projektnek se híre, se hamva, mintha a két országot nem egy 

folyamatosan légiesülő határ, hanem legalább több ezer kilométer választaná el egymástól. 

Csak remélni lehet, hogy ez az állapot a decemberi parlamenti választásokat követően 

megváltozik, és a majdani bukaresti kormánnyal újra lehet indítani a párbeszédet a közös 

ügyekről: a kisebbségi kérdésről, a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről. Fennáll viszont a 

veszély, hogy a román baloldal esetleges hatalomra kerülése esetén a jelenlegi semmilyen 

viszony tartóssá válik, márpedig ez nem szolgálná sem a szomszédságpolitika, sem az erdélyi 

magyarság javát”. 

 

Novák Csaba-Zoltán szerint az oktatás minőségi forradalmára kell szavazni 
2016. november 28. – transindex.ro 

„December 11-én a korszerű oktatásra, iskoláink és gyerekeink biztos jövőjére kell leadnunk 

voksunkat" – jelentette ki Novák Csaba-Zoltán, az RMDSZ Maros megyei szenátorjelöltje 

szombaton. „Ideje búcsút mondanunk az omladozó iskoláknak, a zsúfolt órarendnek, a 

tananyag túlterheltségének, hiszen gyermekeink jövője az erdélyi magyarság jövője. Ezért kell 

minden erőnkkel azért küzdenünk, hogy megteremtsük nekik a tanuláshoz szükséges 

feltételeket, hogy a lehető legtöbb eséllyel indulhassanak el az életben” – hangsúlyozta a 

szenátorjelölt.  
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A fogyatékossággal élők közéleti helyzetéről tanácskoztak Sepsiszentgyörgyön 
2016. november 28. – transindex.ro 

A szociális szervezetek munkájának összehangolását és a közös gondolkodás irányába való 

elmozdulást sürgették a fogyatékkal élőkkel foglalkozó civil szervezetek képviselői 

Sepsiszentgyörgyön. A szakemberek a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetnének a közös 

munkára, annak érdekében, hogy mind a gyakorlatban, mind a törvények szintjén javítsák a 

fogyatékkal élők helyzetét. Több, a szociális szférában tevékenykedő Kovászna és Hargita 

megyei szakember vett részt az Erdély jövője, mindnyájunk jövője – fogyatékkal élők a 

közéletben elnevezésű szakmai beszélgetésen, amelyet Makkai Péter, a Diakónia Keresztény 

Alapítvány - Írisz Ház igazgatója és Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő 

szervezett. A november 26-i, szombat délutáni találkozón Jakabffy Attila, a Diakónia 

Egyesület szociális munkása tartott bemutató-előadást, illetve Sógor Csaba a témában 

legnagyobb jelentőségű nemzetközi dokumentumot, az ENSZ-egyezményt ismertette.  

 

Hegedüs Csilla: az RMDSZ nagyobb fizetést és kedvezőbb feltételeket akar 
biztosítani a tanügyben dolgozóknak 
2016. november 28. – tranisndex.ro, maszol.ro 

Nem hagyhatjuk, hogy a román állam továbbra is méltatlanul bánjon a pedagógusokkal – 

jelentette ki Hegedüs Csilla, az RMDSZ Kolozs megyei képviselőjelöltje. Hegedüs elmondása 

szerint az RMDSZ nagyobb fizetést és kedvezőbb feltételeket akar biztosítani a tanügyben 

dolgozóknak. „December 11-én azért kell elmennünk szavazni, hogy megadjuk 

pedagógusainknak az esélyt a jobb megélhetésre, és vonzóvá tegyük a tanári szakmát a 

fiatalok körében is” – mondta a képviselőjelölt.  

 

Novák Csaba Zoltán: új alkotmányra van szükség, amelyben a magyarokat 
államalkotó nemzetként fogadják el 
2016. november 28. – transindex.ro, maszol.ro 

„Az 1918-ban aláírt Gyulafehérvári nyilatkozatban az erdélyi románság úgy fejezte ki a többi 

román nemzetrésszel való egyesülési szándékát, hogy közben ők maguk is egyfajta belső 

autonómiát terveztek, ami a Bukaresttől való függetlenséget kellett volna biztosítsa számukra. 

Ez azonban nem valósult meg, hasonlóképpen a magyarság önrendelkezési törekvései is 

kudarcba fulladtak” - magyarázta Novák Csaba Zoltán szenátorjelölt a Marosvásárhelyi TVR 

magyar nyelvű választási műsorában. 

 

Visszakerült a Budapest felirat a helyreállított bukaresti diadalívre 
2016. november 28. – maszol.ro, MTI, hirado.hu, transindex.ro 

Visszakerült a rejtélyes körülmények között bevakolt, a román hadsereg 1919-es budapesti 

bevonulására emlékeztető felirat a helyreállított bukaresti diadalívre, amelyet hétfőn avatott 

fel GabrielaFirea főpolgármester.Az 1922-ben emelt, 27 méter magas diadalívre azokat a 

településneveket vésték fel, ahol a román hadsereg dicsőséget szerzett magának az első 
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világháborúban. A háborút Románia a győztes oldalon, valamennyi románok által is lakott 

területet egyesítve fejezte be. 

 

Az emberek mosolyát próbálja szebbé tenni 
2016. november 28. – Bihari Napló 

Hétfő reggel az RMDSZ nagyváradi ideiglenes székházában folytatódott a parlamenti 

választáson indulók bemutatása. Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke 

mellett ezúttal Szebeni Csongor képviselő-jelölt, margittai fogorvos foglalt helyet. Cseke 

Attila, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke arra hívta fel a figyelmet: Szebeni 

Csongor törzsgyökeres margittai, és bár új arcnak számít a listán, a Szebeni-név, illetve- 

család sokat mond a helyiek számára. A nagyszüleit pedagógusként ismerik Margittán és 

környékén, a szülei pedig a ’89-es változások után töltöttek be fontos közéleti szerepet, 

köztiszteletnek, megbecsülésnek örvendő jó szakemberek. 

 

Juhász György rektorhelyettes a Selye János Egyetem rektorjelöltje 
2016. november 28. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Mivel 2017. február elsején lejár Tóth János, a Selye János Egyetem jelenlegi rektorának 

második megbízatási időszaka, a felvidéki magyar egyetem akadémiai szenátusa Juhász 

György tudományért, kutatásért és akkreditációért felelős jelenlegi rektorhelyettes 

személyében új rektorjelöltet választott. A leendő rektor kinevezését még jóvá kell hagynia az 

oktatási tárcának és Andrej Kiska államfőnek is. 

 

Hogyan tovább gömöri magyarság? 
2016. november 28. – hirek.sk 

Második alkalommal rendezték meg a Gömöri Összefogás Napját Felső-Gömörben, a pelsőci 

kultúrházban. A Magyar Közösség Pártja, a Via Nova Ifjúsági Csoport és a Via Nova Baráti 

Körök a Hogyan tovább gömöri magyarság? kérdésre keresték a választ. A résztvevők egy 

nyilatkozatot is megfogalmaztak, melyben kifejtették, hogy a régió gazdasági fejlődése 

elképzelhetetlen az infrastruktúra fejlesztése nélkül. Menyhárt József, a Magyar Közösség 

Pártja elnöke beszédében kiemelte, elsődlegesen a hitét kell megtartani a gömöri 

közösségnek, az egymásban való bizalom megtartó erejét és a régióhoz, Gömörországhoz való 

kapcsolódását. „Ez csak úgy lehetséges, ha a térségbe munkaerő érkezik, olyan 

munkalehetőség, amelyben az emberek megtalálják a számításukat és nem kell 

elnéptelenednie a magyar közösségünknek. Ha itt nem lesz munka, akkor a fiataljaink 

elmennek, ha nem lesz oktatás, minőségi oktatás, akkor nem lesz gyerek, és a fiataljaink 

elmennek” – fogalmazott a pártelnök. 
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Újraavatták Esterházy János szobrát Királyhelmecen 
2016. november 28. – Felvidék Ma 

Esterházy János szobrának az újraállítása és születésének 115. évfordulója alkalmából 

november 23-án ünnepi rendezvényt tartottak Királyhelmecen a Bodrogközi Magyar 

Közösség Házában (BMKH). Megemlékeztek a „málenkij robot” elhurcoltjairól, valamint az 

1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről is. 

 

Szlovák nyelvtörvény: Esterházy helyett Esterházi 
2016. november 28. – Új Szó 

Az utcanevek átnevezéséről dönthet Galánta képviselő-testülete a csütörtöki plénumon. 

A Šaľská (Vágsellyei út) nevét Šalianskára, az Esterházy utcáét Esterházira változtatnák. „Az 

Esterházy név ma már levédett márkanév. Írásmódját a szlovák nyelvtani törvények alapján 

próbálják megközelíteni, de mivel márkanévről beszélünk, ez nem helyes” – nyilatkozta  

Takáč Zsolt, Galánta alpolgármestere, aki Szlovákiában az Esterházy név jogának 

tulajdonosa. Takáč üzemelteti a galántai neogótikus kastélyban az Esterházy borozót és 

kávézót. Az épületben képgalériát alakítottak ki, amelyben Galánta történelmét és az 

Esterházyak életét mutatják be. 

 

Zenta: Az itthoni továbbtanulási lehetőségekről tájékoztatták a fiatalokat 
2016. november 28. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Megkezdődött a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Diákszövetség és a Vajdasági 

Ifjúsági Fórum idei, sorrendben tizennyolcadik Felsőoktatási Tájékoztató Körútja, amelynek 

nyitórendezvényét ma délelőtt tartották meg a zentai Bolyai Tehetséggondozó 

Gimnáziumban. A tájékoztatón Petkovics Márta, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó 

Bizottságának tagja, Rózsa Ramóna, a Vajdasági Ifjúsági Fórum alelnöke és Varga Zoltán, a 

Vajdasági Magyar Diákszövetség aktivistája az itthoni továbbtanulási lehetőségeket 

ismertették a fiatalokkal, akiknek beszéltek az MNT komplex ösztöndíjprogramjáról és a 

Breki portál által kínált lehetőségekről, illetve a felvételi követelményrendszerről, a felvételi 

ponthatároktól, a továbbtanulás költségeiről – beleértve a lakhatás és az étkezés költségeit is 

–, valamint a különféle cserediákprogramok által kínált lehetőségekről is. 

 

Maglai: A nyilvánosságot érdeklő témákkal foglalkozni kell 
2016. november 28. – Pannon RTV 

A városi községek létrehozása és a Naša Radost Iskoláskor Előtti Intézmény igazgató 

bizottságának leváltása elől is vita nélkül tért ki a szabadkai hatalmi többség a múlt csütörtöki 

VKT ülésen – hangzott el a Mozgalom a Polgári Szabadkáért hétfői sajtótájékoztatóján. 

Maglai Jenő frakcióvezető szerint ezek a témák érdeklik a nyilvánosságot és foglalkozni kell 

velük. Azt mondta, azzal hogy Szabadka Város területén Bajmok, Csantavér és Palics községi 

státust kapnának, nagyban javulnának az ottani emberek életkörülményei. Hozzátette: a 

frakció ismét a Városi Képviselő-testület napirendrendjére javasolja a témákat. 
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Bemutatták a kisebbségi akcióterv első fázisának eredményeit 
2016. november 28. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Belgrádban bemutatták a szerb kormány által márciusban elfogadott kisebbségi akcióterv 

első fázisának eredményeit. Az első jelentés részleteit az Emberi Jogi és Kisebbségügyi Iroda 

igazgatója ismertette. A Belgrádban tartott konferencián a szerb Emberi Jogi és 

Kisebbségügyi Iroda igazgatója, Suzana Paunović hangsúlyozta, a jelentés gyakorlati 

eredmények értékelésén alapul, 67 illetékes szerv, köztük 13 nemzeti tanács készítette el a 

tervezett akciók megvalósulásáról szóló jelentést. „Az első jelentés szerint az első és második 

negyedévben tervezett tevékenységek 80 százaléka megvalósult, ami egyértelműen arról 

tanúskodik, hogy az akcióterv nem csupán papíron, hanem a gyakorlatban is megvalósul.” 

 

Meggyalázták a holokauszt-emlékművet Ungváron 
2016. november 28. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátinfo 

Ismeretlenek vörös festékkel leöntötték, és antiszemita tartalmú röplapokkal körbeszórták az 

idén októberben felállított holokauszt-emlékművet Ungvár központjában - adta hírül hétfőn a 

mukachevo.net munkácsi hírportál. A szombat éjjel történt vandál cselekedetről a hírportál 

szerint a - magukat ismeretlen kárpátaljai nacionalista felkelőknek nevező - elkövetők tették 

közzé az információt a helyszínen készült fényképekkel együtt. A híroldal által közölt fotókon 

kapucnit és álarcot viselő három fiatal látható, akik közül ketten vörös festéket locsolnak az 

egykori ungvári zsinagóga falánál található, a magyar kormány támogatásával készült 

emlékműre és a körülötte lévő térre, miközben harmadik társuk röplapokat szór az 

emlékoszlop köré.   

 

Segély nélkül éhen halnának a beregszászi szegények 
2016. november 28. – hirado.hu, Kárpátinfo 

A magyar segélyszervezetek számtalanszor kapnak olyan visszajelzést az Ukrajnában élő 

nyugdíjasoktól, hogy ha nem vinnének élelmiszersegélyt, éhen halnának. Bár az Unió 

megígérte, még mindig nem adta meg a vízummentességet Ukrajnának. A magyar kormány 

úgy próbálja segíteni a szomszédos országban élő ukránokat és magyarokat, hogy a 

munkavállalásra készülőknek ingyenes belépést ad. Segítségre – a diplomáciai és politikai 

támogatáson kívül is – nagy szükség van Kárpátalján. Ukrajnában három éve van 

válsághelyzet, ez idő alatt jelentősen megnőtt az elszegényedett családok száma. Kovács-

Molnár Anita, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet beregszászi irodájának munkatársa 

elmondta: öt éve folynak a hátrányos helyzetű gyerekeket fejlesztő foglalkozásai és 

Beregszászon, valamint környékén segélyprogramokat hajtanak végre. 

 

Horthy napszámban 
2016. november 28. – Erdélyi Péter – Magyar Nemzet 

Akik nem élték át, nem is tudják felfogni, hogy a kárpátaljai emberek úgy váltak hetvenkét év 

alatt öt ország állampolgárává, hogy átéltek két világháborút és két ideológiai rendszerváltást. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=300329
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/meggyalaztak-a-holokauszt-emlekmuvet-ungvaron/
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/segely-nelkul-ehen-halnanak-beregszaszi-szegenyek
http://mno.hu/hetvegimagazin/horthy-napszamban-1373717
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Mindezeket a vesszőfutásokat igyekeztek derűlátóan átvészelni, ám a mostani orosz–ukrán 

háború már nem csupán nyomorba taszította őket, de a férfiak életét is veszélybe sodorta. A 

helyiek a magyar kormánytól várják a segítő jobbot, egyre kevesebb reménnyel. 

 

Nagyhöflány-Sopron: Zene határok nélkül 
2016. november 28. - Volksgruppen 

70 zenész, két zenekar és egy határon átnyúló projekt: így írható le a Musikverein Großhöflein 

és a soproni Juventus Fúvószenekar közös produkciója, a zene határok nélkül, amelyre a 

nagyhöflányi tanácsteremben első ízben került sor. 

 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2016. november 28. – Kossuth Rádió  

Brenzovics László: pozitív előremozdulás várható az ukrajnai kisebbségi jogok 

védelme terén is 

Beregszászt elkerülő út, új híd , autópálya a határig és új határátkelők létesítése. Ezek voltak a 

múlt heti magyar-ukrán miniszterelnöki találkozó - a kárpátaljai magyarságot érintő – a 

közép és hosszú távú infrastruktúra fejlesztés témái. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség elnöke, az ukrán parlament képviselője szerint pozitív előremozdulás 

várható az ukrajnai kisebbségi jogok védelme terén is.  

Hivatalossá tenné a magyar közszolgálati televízió csatornáinak kárpátaljai 

sugárzását a KMKSZ 

Szeretné hivatalossá tenni a magyar közszolgálati televízió csatornáinak kárpátaljai 

sugárzását a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. Brenzovics László levélben fordult az 

Ukrán Nemzeti Televíziózási és Rádiózási Tanács elnökéhez, hogy tegye lehetővé a magyar 

nyelvű csatornák ingyenes átvételét.  

Erdélyi kampánykörúton Kövér László 

Kövér László a Magyar Országgyűlés elnöke Székelyföldön vesz részt RMDSZ-es és polgári 

párti politikusok kampányában. Bár a korábbi években a házelnök az RMDSZ-szel szemben 

támogatta a Magyar Polgári Pártot, amelynek tiszteletbeli elnöke is, ma úgy látja, az 

összefogás mindennél fontosabb.  
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2811553/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-11-28_18:30:00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. november 29. 
8 

Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelhette a szabadkai Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar 

Szabadkán a tanítóképzés hagyománya egészen 1777-ig nyúlik vissza, a 20. század 

hányattatásai miatt ma mégis csak fennállásának 10. évfordulóját ünnepelhette a szabadkai 

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. A Határok nélkül riporterének hangképes összefoglalója 

a szabadkai városházán megtartott díszülésen készült. 

Helyszínelő kriminalisztikai labort avatott a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem Trócsányi László 

Helyszínelő kriminalisztikai labort avatott a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

kolozsvári karán Trócsányi László igazságügy-miniszter. Erdélyben hosszú ideig nem volt 

magyar nyelvű jogász képzés, ennek pótlását vállalt az egyetem, amely hosszú távon önálló 

jogi kart is szeretne létrehozni.  

Találkozón vettek részt a temesvári Bartók Béla líceum előkészítő osztályos 

tanulóinak szülei 

A temesvári Bartók Béla líceum hagyományosan minden tanévben kétszer várja találkozóra 

az előkészítő osztályos gyermekek szüleit, hogy megismerkedjenek a tanítókkal, az iskola 

oktatási kínálatával.  Az ilyen találkozók azért is fontosak, mert sok, nyelvileg vegyes 

családban nem eldöntött kérdés, hogy milyen nyelvű iskolába járjon a gyerek.  

A mozizás, mint közösségi élmény 

A Csiky Gergely Színház stúdió termében a hétvégén rendezték a harmadik Temesvári 

magyar Filmnapokat. Dokumentum-, kis és nagy játékfilmek egyaránt szerepeltek a fesztivál 

műsorában, melynek kezdeményezője és szervezője Keresztes Péter, a Temesvári Televízió 

magyar adásának szerkesztője.  

Adventi gyertyagyújtás Székelyföldön 

Néhány éve szokássá vált, hogy advent első vasárnapján a köztereken hatalmas adventi 

koszorút állítanak, és ünneppé teszik a gyertyagyújtást.  

 


