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Nyomtatott és online sajtó 
 

Az RMDSZ megszavazza a Grindeanu-kormányt 
2017. január 3. – maszol.ro, MTI 

Az RMDSZ megszavazza a Sorin Grindeanu vezette szociálliberális kormányt a parlamentben 

- közölte Kelemen Hunor szövetségi elnök kedden, miután a megbízott miniszterelnök és a 

koalíciós pártok vezetői találkoztak az RMDSZ-frakcióival. Erről egyhangúlag döntött a 

szövetség szenátusi és képviselőházi frakciója, miután megállapították, hogy a 

kormányprogram sok olyan célkitűzést tartalmaz, amely az RMDSZ választási programjában 

is szerepel - tette hozzá Kelemen Hunor. Példaként a gyermekvállalás ösztönzését segítő 

családi adókedvezményeket, a helyi közigazgatásban, közszférában dolgozók bérének 

növelését, az üdülési kedvezményeket, az új vállalkozások támogatását, a minimálbér 

növelését említette. A kormányprogramnak van egy kisebbségekkel kapcsolatos része is, 

amelynek jelentős részét az RMDSZ javaslatára fogadta el a szociálliberális kormánykoalíció - 

fűzte hozzá az RMDSZ elnöke. 

 

Román össztűz a T3 kiadó magyar nyelvű történelem-tankönyvére 
2017. január 3. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Magyar Idők 

Több bukaresti sajtóorgánum is történelemhamisítással vádolta meg a sepsiszentgyörgyi T3 

kiadót, amiért a 11 éve használt negyedikes magyar nyelvű történelem-tankönyvében székely 

zászlóval jelölte Románia helyét Európa térképén. A román médiában hirtelen nagy 

nyilvánosságot kapott, 2005-ból származó Európa-térképen a Románia és Bulgária 

csatlakozása előtti Európai Unió akkori 25 tagállamának mindegyikét az ország zászlajával, 

Romániát pedig egy székely zászlót tartó mesefigurával jelölte a tankönyv szerzője. Az 

Adevărul napilap erről szóló keddi írásának címében azt emelte ki, hogy „közpénzen 

nyomtatott, az oktatási minisztérium által jóváhagyott tankönyvben hamisítják Románia 

történelmét a székely diákok számára". 

 

840 ezer új állampolgár 
2017. január 4. – Demokrata 

Az egyszerűsített honosítási eljárás bevezetése óta 840 ezer honfitársunk élt a lehetőséggel és 

szerezte meg, vagy vette vissza a magyar állampolgárságát. Erdélyből közel félmillióan éltek a 

lehetőséggel, Kárpátaljáról és Délvidékről 150-150 ezren tették le az állampolgársági esküt. 

Alaptalannak bizonyultak ugyanakkor a korábbi baloldali aggodalmak, hogy az új 

állampolgárok tömegesen költöznek át a jelenlegi Magyarország területére. A törvény 

bevezetése előtt évi 6 ezren, 2011-ben is csak 21 ezer, 2012-ben 18 ezer, 2013-ban pedig 9 ezer 

lakcímkártyát adtak ki az új állampolgárok számára. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2017. január 4-i számában olvasható.) 
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Lassan elfogyó magyar szigetek 
2017. január 4. – Demokrata 

A néhány évtizeddel ezelőtt még magyar többségű városok, mint Kassa, Kolozsvár, Szabadka 

immáron szlovák, román és szerb többségűek. A legnagyobb magyar többségű városok 

néhány tízezresek Kárpát-medence szerte. A helyi magyarság érdekérvényesítő képessége 

pedig végzetesen meggyengült. A 90-es évek elején kidolgozott autonómiakoncepciók 

papíron maradtak, a fogyatkozó délvidéki, felvidéki, erdélyi magyarságnak nincs esélye a 

nemzeti önrendelkezésre. Kárpát-medencei magyar kisebbségi körkép. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2017. január 4-i számában olvasható.) 

 

Grindeanu-kabinet: nő a belügynél, Shhaideh kormányfőhelyettes 
2017. január 3. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu, MTI, Erdély Ma, Nyugati 

Jelen, Bihari NaplóElosztotta egymás között a miniszteri tárcákat a decemberi parlamenti 

választást megnyerő Szociáldemokrata Párt (PSD) és koalíciós partnere, a Liberálisok és 

Demokraták Szövetsége (ALDE), a hétfőn este véget ért tárgyalások nyomán az ALDE négy 

minisztériumot irányíthat. A két párt vezető testületei kedden hagyták jóvá a listát, amely 

számos meglepetést tartalmaz. A 26 tárca közül az ALDE négyet kapott meg. Egyébként nyolc 

tárca élén áll nő. A testület névsorát nem a kijelölt miniszterelnök, Sorin Grindeanu, hanem 

pártbeli főnöke, Liviu Dragnea ismertette. 

 

Hivatalos: Kelemen Hunor sajtótanácsost váltott 
2017. január 3. – Krónika 

Hivatalossá vált a Krónika értesülése, miszerint Nagy-Debreczeni Hajnal már nem Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnök sajtótanácsosa. Ezeket a teendőket január 4-étől a 23 éves Könczei 

Árpád látja el. Nagy-Debreczeni Hajnal jelenleg az RMDSZ által működtetett Progress 

Alapítvány (ez a kiadója a megszüntetés alatt álló Erdélyi Riport, illetve a Maszol.ro 

portálnak) elnöki tisztségét tölti be, ugyanakkor a Román Közszolgálati Televízió (TVR) 

igazgatótanácsának a szövetség által delegált tagja. 

 

Félremagyarázásnak tartja a T3 kiadó a tankönyvvel kapcsolatos 
vádaskodásokat 
2017. január 4. – Krónika 

Rosszindulatú, mondvacsinált álhírnek, félremagyarázott információnak tartja Tulit Attila, a 

sepsiszentgyörgyi T3 Kiadó tulajdonosa a román nyelvű országos sajtóorgánumok azon 

vádját, miszerint történelemhamisítást követtek el a kiadó egyik, tizenegy éve használt, 

negyedik osztályosoknak szánt tankönyvében. A román sajtó amiatt kezdett el vádaskodni, 

hogy a kiadó magyar nyelvű történelemtankönyvében egy székely zászlót tartó rajzolt 

figurával jelölték Románia helyét Európa térképén. Zsigmond Zoltán Károly, a tankönyv 

szerzője szerint viszont nem erről van szó. 

M
a

g
ya

ro
rs

zá
g

 
E

rd
é

ly
 

http://www.kronika.ro/belfold/grindeanu-kabinet-no-a-belugynel-shhaideh-kormanyfohelyettes
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/hivatalos-kelemen-hunor-sajtotanacsost-valtott


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. január 4. 
3 

Rosszabbul teljesítettek a magyar iskolavezetők a versenyvizsgán, mint a 
románok – interjú 
2017. január 3. – maszol.ro 

Előre nem látott személycseréket, a tantestületek összetételének megváltozását hozhatja a 

közoktatásban az idén ősszel megszervezett országos iskolaigazgatói és -aligazgatói 

versenyvizsga. A megyei tanfelügyelőségeknek december közepéig kellett véglegesíteniük az 

eredményeket, és előkészíteniük a január 9-től érvénybe lépő kinevezéseket. A 

tanügyminisztérium hamarosan – az új kormány megalakulása után – leköszönő kisebbségi 

oktatásért felelős államtitkára, Király András szerint elsiette a szaktárca a vizsga 

megszervezését ahhoz képest, hogy az elmúlt nyolc évben egyáltalán nem szerveztek ilyen 

megméretéseket. Az államtitkárnál arra is rákérdeztek, hogy véleménye szerint miért 

teljesítettek rosszabbul a magyar iskolavezetők a többségiekhez képest. 

 

Péter Ferenc: kőkemény munkára vállalkoztam 
2017. január 3. – szekelyhon.ro, Krónika 

Nem kényelmes fotelben foglalt helyet, hanem kőkemény munkára vállalkozott a Maros 

megyei tanács élén – állítja tisztségéről Péter Ferenc elnök. Szerinte a megyei tanácselnökség 

egy eszköz az önkormányzatok megerősítésére és gazdasági fellendítésére. Az elkövetkezendő 

két – választásmentes – esztendőt építkezésre alkalmas időszaknak tartja. 

 

Elkezdődött a Szent László-év 
2017. január 3. – szekelyhon.ro 

Január elsején vette kezdetét és 2017 végéig tart a magyar kormány által kezdeményezett 

Szent László-emlékév. Ennek jegyében celebrálta az újévi szentmisét Böjte Csaba ferences 

szerzetes Déván. Udvarhelyszéken két istentiszteleti hely, számos freskó és gyógyítónak 

ismert forrás emlékeztet László királyra, Homoródszentlászló pedig a nevét viseli. 

 

Remélik, hogy enyhíteni tudnak a kényszerintézkedéseken 
2017. január 3. – szekelyhon.ro 

A Maros megyei törvényszék szerdán tárgyalja Tamási Zsolt, a marosvásárhelyi Római 

Katolikus Teológiai Gimnázium igazgatója fellebbezését az Országos Korrupcióellenes 

Ügyészség (DNA) döntése ellen. Ennek értelmében a vádhatóság újabb hatvan nappal 

meghosszabbította az intézményvezető elleni kényszerintézkedéseket. 

 

Várhatóan lesz egy magyar államtitkár a kulturális minisztériumban 
2017. január 3. – maszol.ro 

Az RMDSZ kérésére a nemzeti kisebbségek kultúrájáért felelős államtitkári posztot hoznak 

létre a művelődési minisztériumban – tudtuk meg Korodi Attila képviselőházi 

frakcióvezetőtől.  A szövetség a kormányprogram több pontjával nem ért egyet, de mivel 

elsősorban a parlamenti együttműködésben gondolkodik, megszavazza a Grindeanu-

kormányt – mondta a politikus. „Az új kormányban a művelődési tárcát a kultúra és a 
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nemzeti identitás minisztériumának hívják. Ha ezt huszonegyedik századi módon 

értelmezzük, akkor bele kell férnie annak is, hogy a tárcának kisebbségek kultúrájával 

foglalkozó államtitkára legyen” – magyarázta a Maszolnak Korodi Attila. 

 

Reformáció 500: gazdag emlékév 
2017. január 4. – Krónika 

Gazdag évnek néz elébe a református, az evangélikus-lutheránus és az unitárius egyház, 

ugyanis 2017-ben tartják a reformáció 500. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékévet, 

amelynek keretében Erdélyben és a Partiumban is ünnepségekre kerül sor. Az 

egyházkerületek színes, minden korosztályt megszólító rendezvénysorozattal készülnek. 

 

Hiányolják az utánpótlást 
2017. január 4. – Krónika 

A háromszéki gazdaság egyik meghatározó problémája, hogy kevés a fiatal vállalkozó, illetve 

folyamatosan csökken a vállalkozói kedv, tehát életkortól függetlenül évről évre kevesebben 

kezdenek vállalkozni, nemcsak a fiatal, hanem az új, kezdő vállalkozók is hiányoznak a 

háromszéki gazdasági szférából – hangzott el az Asimcov évértékelőjén. A szakemberek 

keresik a megoldást. 

 

Fehér füst Romániában 
2017. január 4. – Csinta Samu – Magyar Idők 

Huszonnégy tárcavezetőt és két tárca nélküli minisztert sorakoztat fel a leendő román 

kormány, miután némi csatározást követően megszületett az egyezség a kormánykoalíció két 

tagja, a Szóciáldemokrata Párt és a liberális ALDE között. Az egyik legfontosabb tárcát, a 

külügyi tárcát az ALDE kapta. Szívja is érte a fogát a Szociáldemokrata Párt (PSD), holott a 

román diplomácia leendő vezetője számít a lista legismertebb nevének. Teodor Melescanu 

legutóbb 2014 novemberéig töltötte be ezt a tisztséget, akkor a népharag, illetve a Ponta-

kormány bukása sodorta el.    

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2016. január 4-i számában olvasható)   

 

Egyre kevesebb községi hivatalnok beszéli a kisebbségi nyelveket 
2017. január 3. – Új Szó 

A községi hivatalok egyre kevesebb alkalmazottja kommunikál a kisebbségek nyelvén 

Szlovákiában - derül ki a 2015-re és 2016-ra vonatkozó, kisebbségi nyelvhasználatról szóló 

jelentésből. A jelentés egy 2016 augusztusa és októbere között végzett kérdőíves felmérés 

eredményeit ismerteti. A felmérésbe 763 község kapcsolódott be, ebből 638-ban a kisebbség 

számaránya eléri vagy meghaladja a 20%-ot. Az eredmények tükrében a magyar nyelv hivatali 

használata csupán 1 %-kal szorult vissza 2012 óta (87%). A roma nyelv használata 

ugyanakkor 26%-ról 10%-ra esett vissza, és csökkenő tendenciát mutat a ruszin és az ukrán 

nyelven beszélő hivatalnokok számaránya is (előbbinél 96%-ról 92%-ra, utóbbinál 79%-ról 
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67%-ra esett vissza). A legrosszabb a helyzet a német kisebbségű községekben, ahol korábban 

a hivatalnokok 100%-a beszélt németül, ma pedig már senki. 

 

Határozottabb jogérvényesítésre lenne szükség 
2017. január 3. – Felvidék Ma 

Őry Péterrel, a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának elnökével készített interjút 

közölt a Felvidék Ma. „Új ügyeket tártunk a nyilvánosság elé az MKP-ban. Konstruktív 

kritikákat fogalmaztunk meg. Ez alatt azt értem, hogy nemcsak a gondokat vagy törvényi 

hiányosságokat tettük szóvá, hanem kész, teljes és szövegezett megoldási javaslatokkal 

éltünk. A nyelvhasználat területén kidolgoztuk a teljes közlekedésügyi kétnyelvűség 

törvénytervezeteit. A másik konkrétum a Szlovák Televízió műsoridejét érintő intézkedési 

tervünk volt, ahol  már most a lakossági aránynak megfelelően kellene magyarul is sugározni. 

A kulturális tárca egyik főosztályvezetője válaszában azt magyarázta, hogy mit miért nem 

lehet, illetve, hogy nincs erre keret. Döbbenetes, hogy egy „jogállamban” nem a törvényi 

kötelességek betartására figyelmezteti a televíziót a minisztérium, hanem arról elmélkedik, 

hogy miért nem lehet biztosítani a jogszabály betartását.” 

 

A magyar evangélikusokról elfeledkezett az egyházi vezetés 
2017. január 3. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház is meghirdette a reformáció évét. Számos 

rendezvényt tartanak ennek jegyében. Üröm az örömben a magyar evangélikusok számára, 

hogy a nagyjából 14-15 ezer magyar evangélikusra nem gondolnak, a központi rendezvények 

és kiadványok kizárólag szlovák nyelvűek lesznek. Jelenleg nagyjából 30 evangélikus 

közösség van, ahol magyar lelkészre is szükség lenne. Sajnos, nemhogy lelkészt, még 

irodalmat és énekeskönyveket sem biztosítanak a püspökségek. 

 

A magyar közösség érdekeit tartjuk szem előtt 
2017. január 2. – Magyar Szó 

Nyilas Mihály  aki a Vajdasági Magyar Szövetség tisztségviselőjeként fél mandátumot, 

mintegy két évet töltött a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti 

kisebbségi – nemzeti közösségi titkári tisztségen, adott évindító interjú a Magyar Szónak. 

Elmondta, hogy a teljesen új hatalmi felállás „komolyabb és eredményesebb munkát jelent 

magyar ügyeinkben, hiszen számunkra ezek a legfontosabbak.” Az elmúlt két évben az 

oktatást előtérbe helyezte és a „VMSZ köztársasági képviselőivel és a Magyar Nemzeti 

Tanáccsal közösen az elmúlt két iskolaévben, valamint az aktuális tanév kezdetén Vajdaság 

egész területén kiharcoltuk a kis létszámú magyar tagozataink megnyitását.” 
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Elnökválasztás: Vučić nyerne, ha indulna 
2017. január 3. – Vajdasági RTV 

Aleksandar Vučić kormányfő megnyerné az elnökválasztás első fordulóját, ha jelöltetné 

magát – derül ki a Politika napilap és a Faktor plus intézet közvélemény-kutatásából. A 

legnagyobb kérdés az, hogy Tomislav Nikolić mostani államfő vagy Vučić kormányfő lesz-e a 

Szerb Haladó Párt, illetve a kormánykoalíció elnökjelöltje. A második fordulóban Nikolić 

legnagyobb ellenfele Vuk Jeremić lenne, fele-fele arányban osztoznának a szavazatokon. 

Nilolić Saša Jankovićtyal szemben 62, Vojislav Šešeljjel szemben 53, Ivica Dačićtyal szemben 

pedig 58 százalékot kapna. Ha most parlamenti választást is tartanának, a Szerb Haladó Párt 

a szavazatok nem egészen 51,5 százalékát szerezné meg, a szocialisták 10-et, a radikálisok 

8,8-et, az Elég volt Mozgalom 7-et, a Demokrata Párt 6,5-et. E szerint a közvéleménykutatás 

szerint más nem jutna be a képviselőházba. 

 

Magasabb minimálbér, kevesebb ösztöndíj, fizetős tv-csatornák – ez vár ránk 
2017-ben 
2016. január 3. – karpatalja.ma 

2017 elejétől számos új törvény lép életbe Ukrajnában. Ezekről az újításokról készített 

összefoglalót a tsn.ua hírportál január elsején. Az összefoglalóból kiderül, többek között, hogy 

újévtől a minimálbér 3200 hrivnyára emelkedik, amely 2017 folyamán már nem fog 

emelkedni, még a létminimummal való összefüggése alapján sem. Tovább emelkedik a 

cigaretta és az alkohol jövedéki adója: a dohánytermékek specifikus adója 40 százalékkal, míg 

a szeszes italoké 20 százalékkal nő. 2017-től jelentősen csökkentik az ösztöndíjban részesülő 

diákok számát: a korábbi kétharmados arányt 40 százalékra csökkentették. A tervek szerint 

az ösztöndíjas diákok arányát 2019-ig fokozatosan 15 százalékra csökkentik. 

 

Kijevben külön temetőben helyezzék el a külföldön eltemetett ukrán hazafiak 
földi maradványait! 
2016. január 3. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Kijevben külön temetőt kellene létrehozni a külföldön eltemetett “nagy ukrán hazafiak” földi 

maradványai számára – javasolta kedden Volodimir Omeljan ukrán infrastrukturális 

miniszter. Omeljan azzal indokolta a lépést, hogy haza kell térnie a “több száz ukrán hősnek”, 

akik áldozatvállalásának az ország a létét köszönheti. A tárcavezető szerint földi 

maradványaikat külön temetőben, – mint írta – egy ukrán panteonban kell elhelyezni. 

Omeljan mellett hasonló javaslatot tett kedden Volodimir Vjatrovics, az ukrán Nemzeti 

Emlékezet Intézetének igazgatója is. Kiemelte: egy ilyen panteont az ukrán fővárosban, 

Kijevben kell létrehozni. 
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http://rtv.rs/hu/politika/eln%C3%B6kv%C3%A1laszt%C3%A1s-vucic-nyerne-ha-indulna_789123.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/magasabb-minimalber-kevesebb-osztondij-fizetos-tv-csatornak-ez-var-rank-2017-ben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/magasabb-minimalber-kevesebb-osztondij-fizetos-tv-csatornak-ez-var-rank-2017-ben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/kijevben-kulon-temetoben-helyezzek-el-a-kulfoldon-eltemetett-ukran-hazafiak-foldi-maradvanyait/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/kijevben-kulon-temetoben-helyezzek-el-a-kulfoldon-eltemetett-ukran-hazafiak-foldi-maradvanyait/
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2016/2017 Collegium Hungaricum 
2017. január 3. - Volksgruppen 

A bécsi Balassi Intézetben működő Collegium Hungaricum programja nagyon gazdag és 

sokrétű volt az óévben, szerkesztőségünk is számos eseményről tudósított 2016-ban is. Az 

intézet nagyon mozgalmas évet tudhat maga mögött, szinte már a rendezvények nagy száma 

miatt kapott kritikát. 

 

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 
2017. január 3. - Volksgruppen 

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület a 2016-os évben is számos programot és rendezvényt 

tudott megvalósítani és kivitelezni. Az egyesület, mint minden évben, az Újévi Operettgálával 

kezdte az évet. Zsótér Írisz, az egyesület elnöke már januártól kezdve számos gyűlésen és 

megbeszélésen vett részt, amelyek fontos szerepet játszottak az egyesület kulturális 

programjainak a megvalósításában. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. január 3. – Kossuth Rádió 

60 nap után, továbbra is hatósági felügyelet alatt marad a marosvásárhelyi 

katolikus középiskola igazgatója 

Továbbra is hatósági felügyelet alatt marad Tamási Zsolt, a marosvásárhelyi római katolikus 

teológiai líceum igazgatója, aki ellen tavaly novemberben indított eljárást a romániai 

Országos Korrupcióellenes Ügyészség. Az ügyészség szerint a felekezeti iskola létrehozásakor 

az igazgató és a volt Maros megyei főtanfelügyelő törvénytelenül járt. Tamási Zsolt hatósági 

felügyeletének meghosszabbítása ellen fellebbezést nyújtott be Gogolák Csongor ügyvéd, 

melyet szerdán tárgyal a Maros megyei Törvényszék.  

Egy emberöltő a romániai magyar közoktatás szolgálatában – de van, ami előtt a 

Romániai Magyar Pedagógus Szövetség is tehetetlenül áll 

A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség 25 éve van jelen a romániai magyar közoktatásban, 

melynek nemcsak megmaradásán, de fejlesztésén munkálkodik negyed százada. A Határok 

nélkül munkatársa a pedagógusszövetség elnökével, Burus Siklódi Botonddal értékeli az 

elmúlt időszakot és a 2017-es év elvárásait. 

Beszélgetés Pásztor Istvánnal, a VMSZ elnökével  

A külhoni magyar alap-, közép-, és felsőfokú oktatási intézmények jó felszereltsége, kiváló 

minősége a jövő magyar értelmiségének zálogai. Bár a többségi nemzet nyelvét is meg kell 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2818002/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2817997/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-01-03_18:30:00&ch=mr1
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tanulni ahhoz, hogy megfelelő legyen az értelmiségi utánpótlás, mert arra nem lesz lehetőség, 

hogy a magyar fiatalok minden versenyképes szakmában az anyanyelvükön tanulva 

szerezhessenek diplomát - véli Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. 

Interjú Sóti Attila VaMaDisz-elnökkel a vajdasági magyar fiatalok szülőföldi 

lehetőségeiről 

Pásztor István VMSZ elnök  kisebbségi oktatáspolitikai elképzeléseit a Vajdasági Magyar 

Diákszövetség elnöke egészíti ki azzal, hogy milyen lehetőségei vannak a szülőföldjén tanuló, 

szakmát, és diplomát szerző fiatalnak, és a szervezet ebben mit tud segíteni. Elhangzott: a 

magyar egyetemisták fele az anyaországban folytatja tanulmányait, és egy jó részük már nem 

tér haza. 

2019-re felépülhet a temesvári Új Ezredév Református Központ 

Kisebb részben uniós pályázati pénzből, de főleg jelentős magyar kormánytámogatással, az 

1999. novemberi alapkő-letétel huszadik évfordulójára felépülhet a temesvári Új Ezredév 

Református Központ. A Makovecz Imre által megálmodott épületegyüttes kevesebb, mint 

egyharmada készült el eddig, de a karácsonykor hivatalosan is bejelentett további támogatás, 

elég lesz a központ teljes megépítésére  -  mondta el Gazda István lelkipásztor. 

10 éves a kárpátaljai Ráti Szent Mihály Családtípusú Gyermekotthon 

10 éves a kárpátaljai Ráti Szent Mihály Családtípusú Gyermekotthon. Az otthonban három 

család összesen 24 árva és elhagyott kiskorút nevel hat saját gyermek mellett.  A szeretetteljes 

családi légkör és az egyházi szellemű nevelés segít a gyerekeknek a korábban átélt traumák 

feldolgozásában, és a pozitív jövőkép kialakításában. 

 


