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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Tamás: a sepsiszentgyörgyi kórház be fogja tartani a kisebbségi 
anyanyelvhasználatról szóló törvényt 
2017. május 30. – szekelyhon.ro 

Jövő év első napjától kezdve a sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórház biztosítani fogja, hogy a 

páciensek anyanyelvükön kommunikálhassanak az egészségügyi személyzettel, ahogy azt a 

törvény előírja – jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Tamás Sándor Kovászna megyei 

tanácselnök. A megyei tanács elnöke elmondta, már tárgyalt az általa vezetett intézmény 

hatáskörébe tartozó megyei kórház vezetőségével a törvény gyakorlatba ültetéséről – számol 

be az Agerpres. Tamás Sándor hozzátette: korábban már több esetben is gondot okozott, hogy 

magyar ajkú betegek nem tudták elmondani panaszaikat, mert nem volt magyarul beszélő 

orvos vagy ápoló az osztályon. 

 

Újra Laczikó Enikő vezeti a romániai Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalát 
2017. május 30. – MTI, Híradó.hu, Magyar Idők, Webrádió, Origo.hu, Főtér.ro 

Laczikó Enikő személyében ismét a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

politikusa vezeti a bukaresti Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalát (DRI). Az új államtitkár 

kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozat kedden jelent meg a hivatalos közlönyben. 

Laczikó Enikő először 2013 januárjában került a DRI élére, amelyet 2015 októberéig vezetett. 

Azóta a kisebbségvédelmi intézmény egyik államtitkár-helyetteseként dolgozott. Victor Ponta 

akkori miniszterelnök azt követően bízta Laczikó egyik helyettesére, a tatár kisebbségi 

szervezet által jelölt Amet Aledinre a DRI vezetését, hogy az – akkor már ellenzékben lévő – 

RMDSZ szavazatával támogatott a parlamentben egy a Ponta-kormány leváltását célzó, 

sikertelen bizalmatlansági indítványt. 

 

Köldökzsinór program a határon túli családoknak 
2017. május 30. – Gabay Dorka – Magyar Idők 

Anyasági támogatást kaphatnak a jövőben a külföldön szülő magyar édesanyák, és 

babakötvényt is biztosít az állam. A témával kapcsolatban a család-, ifjúság- és nemzetközi 

ügyekért felelős államtitkár, Novák Katalin elmondta: „Nevezhetjük ezt 

köldökzsinórprogramnak, hiszen van közöttünk egy kötelék, amit szeretnénk erősen tartani. 

Itt magyar emberekről, magyar gyermekekről, magyar életekről van szó. Ugyanolyan 

fontosak, mint a Magyarországon született gyermekek, legyenek bárhol a világon.” 

Hozzátette: „Reményeink szerint ez segíti a Kárpát-medencében a szülőföldön maradást is. 

Az anyasági támogatás egyszeri juttatás, és egy Kárpátalján élő családnak 64 ezer forint 

rengeteget jelent kezdőtőkeként. A többiek számára pedig egy olyan jelzés, hogy amennyiben 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/tamas-a-sepsiszentgyorgyi-korhaz-be-fogja-tartani-a-kisebbsegi-anyanyelvhasznalatrol-szolo-torvenyt
https://szekelyhon.ro/aktualis/tamas-a-sepsiszentgyorgyi-korhaz-be-fogja-tartani-a-kisebbsegi-anyanyelvhasznalatrol-szolo-torvenyt
http://www.hirado.hu/2017/05/30/ujra-lacziko-eniko-vezeti-a-romaniai-etnikumkozi-kapcsolatok-hivatalat/
http://magyaridok.hu/belfold/koldokzsinorprogram-hataron-tuli-csaladoknak-1767745/
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magyar állampolgárként anyakönyveztetik a gyermeküket, mi elismerjük ennek az értékét.”

 

Kelet-Ukrajnában megsebesült katonák alkotásait mutatták be Pécsen 
2017. május 30. – MTI, Kárpátalja 

A kelet-ukrajnai harcokban megsebesült tíz ukrán katona tíznapos pécsi rehabilitációja és 

művészeti terápiája keretében készült mintegy negyven alkotását mutatták be kedden a 

programnak otthont adó hotelben. Grezsa István kormánybiztos kiemelte, hogy 

Magyarország elkötelezte magát Ukrajna támogatása mellett. Felidézte: a magyar kormány 

évente húsz ukrán katona rehabilitációját és több mint háromezer - zömében a háborút 

elszenvedő - ukrajnai gyermek üdültetését vállalta. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 

Kárpátalja együttműködéséért felelős kormánybiztos arra kérte az ukrán katonákat, lássák el 

kézjegyükkel az egyébként a budai Várban őrzött nemzeti zászlójukat, amelyet a tavalyi és 

idei hajdúszoboszlói rehabilitáción részt vett katonatársaik írtak alá. 

 

Szeressük vissza Magyarországot! 
2017. május 31. – Ágoston Balázs – Demokrata 

A magyar nemzetpolitikának egyszerre kell magyarpolitikának és ezzel párhuzamosan 

szlovák-, román- és szerbpolitikának is lennie. Interakcióra, a mesterségesen, saját magunk 

által is épített falak lebontására van szükség. Húzzuk ki magunkat, és kínáljuk fel a magyar 

teljesítményeket a nem magyaroknak is – mondta a Demokratának Szabó Pál Csaba 

történész, a Trianon Múzeum igazgatója. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2017. május 31-i számában olvasható) 

 

Aláírták a Székely Nemzeti Múzeum felújításáról szóló szerződést 
2017. május 30. – Krónika, szekelyhon.ro. transindex.ro, maszol.ro 

Az Európai Unió által finanszírozott regionális operatív program keretében újítják fel a Kós 

Károly által tervezett sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumot. Az erről szóló szerződést 

kedden írták alá Sepsiszentgyörgyön – tájékoztatott a Kovászna megyei önkormányzat 

sajtóirodája. Az intézmény fenntartója, a Kovászna megyei tanács 21,8 millió lejt fordíthat az 

intézményfelújításra, melyből a 4,9 millió lej az önrész és a nem elszámolható költségek. Az 

összeg nagyobb részét az EU biztosítja. A múzeum bezár a munkálatok idejére. 

 

Csíksomlyói búcsú és kanyaró: a közegészségügyi igazgató szerint nincs ok a 
pánikra  
2017. május 30. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, hirado.hu, 

MTI, Bihari Napló 

Közleményt adott ki Hargita megye tanácsa, amelyben Tar Gyöngyit, a megyei 

Közegészségügyi Igazgatóság vezetőjét, Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnököt és 
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Urbán Erik ferences szerzetest is idézik a csíksomlyói búcsúval kapcsolatos figyelmeztetéssel 

kapcsolatban. A Közegészségügyi Igazgatóság hétfőn közölt ajánlást arról, hogy aki nincs 

kanyaró ellen beoltva, az inkább ne vegyen részt a búcsún, mert Csíksomlyón van egy 

fertőzési gócpont. A jelenlegi közlemény már azt írja, "Tar Gyöngyi szerint a roma 

közösségben valóban van egy gócpont, amelyet tematizál a média, de nincs szó járványról és 

nincs ok a pánikra".  

 

László Attila szerint nem kell aggódniuk a kanyaró miatt a csíksomlyói búcsúra 
utazóknak  
2017. május 30. – transindex.ro 

A szakemberek részéről felelőtlenségnek tartja a kanyarójárvány és a csíksomlyói pünkösdi 

búcsú kapcsán a sajtóban megjelent híreket László Attila, a szenátus egészségügyi 

bizottságának elnöke. A Hargita megyei közegészségügyi igazgatóság ugyanis azt javasolta a 

Magyarországról érkezőknek, hogy ne vegyenek részt a pünkösdi csíksomlyói búcsún, 

amennyiben nincsenek beoltva kanyaró elleni védőoltással. László Attila elmondta, időnként 

előfordul, hogy felbukkannak ilyen gócpontok, de megvan annak a módja, hogy ilyen esetben 

hogy kell eljárniuk a szakembereknek: egészségügyi szempontból elszigetelik a betegeket, és 

beoltják a fertőzöttek környezetében lévő összes olyan személyt, aki addig nem kapott 

védőoltást. A szakember hozzátette, a magyarországi lakosság esetében nem állnak fenn 

olyan problémák a védőoltások terén, amellyel Románia küszködött az utóbbi időben, ezért 

Magyarországon „az oltási arány kielégítő”. Az egészségügyi bizottság elnöke szerint az 

erdélyi oltási statisztikák is azt támasztják alá, hogy Hargita és Kovászna megyében csupán 

néhány kanyarós megbetegedés volt.  

 

Rekordhosszú idén a Boldogasszony Zarándokvonat 
2017. május 30. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Hatodik alkalommal indul csütörtökön hajnali fél hat előtt pár perccel Budapestről a 

Boldogasszony Zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba - tájékoztatnak közleményben a 

szervezők. Az útrakelőket Soltész Miklós, az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 

kapcsolattartásért felelős államtitkára búcsúztatja, köszöntőt és áldást mond Ft. Székely 

János Budapest-Esztergom Főegyházmegye segédpüspöke, a zarándokvonat lelkivezetője, 

énekről gondoskodik Pálmai Árpád, a zarándokvonat karnagya. A több mint ezer zarándok az 

elmúlt évtizedek leghosszabb szerelvényén utazik, amelyet a Szent Márton tiszteletére tavaly 

feldíszített mozdony húzza Magyarországon. 

 

„Beszólt” Diaconnak a nép ügyvédje 
2017. május 31. – Krónika, maszol.ro 

Elmarasztalta Mircea Diacont, a Kovászna megyei fogyasztóvédelmi hivatal vezetőjét a nép 

ügyvédje, és levélben szólította fel az ellenőrző hatóság országos vezetőit, hogy a felügyelők a 

nyilatkozataikban fogalmazzanak úgy, hogy ne sértsék a vállalkozók, magánszemélyek 

méltóságát – közölte tegnap Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki vezetője. 
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Diszkriminációs súlyozás 
2017. május 31. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a diszkrimináció büntetése, felszámolása érdekében létrehozott 

tanács sohasem kapta meg az őt megillető fajsúlyos szerepet a romániai 

intézménylabirintusban, így nem csoda, ha például a notórius magyargyűlölők – a 

figyelmeztetésekre, jelképes pénzbüntetésekre fittyet hányva – magasról tesznek a 

szankciókra, és ott folytatják, ahol abbahagyták. Most mindezt csak tetézi, hogy a Diacon-

ügyben érthetetlenül későn meghozott döntés, a székelyföldi újságíró felfoghatatlan 

megrovása a diszkriminációnak nap mint nap kitett közösség szemében is csalódást, 

hitelvesztést okoz”. 

 

Digitális emlékezetet alakít ki a Fórum Intézet 
2017. május 30. – Felvidék Ma 

A Fórum Kisebbségkutató Intézet legújabb projektje a szlovákiai magyarok digitális 

emlékezetének kialakítása – tudta meg a Felvidék Ma Simon Attilától, az intézet 

igazgatójától, akit a kezdeményezés lényegéről, a tervekről és a megvalósításról kérdeztek.  

 

Kassa: MKP–Híd-egyezség? 
2017. május 30. – ujszo.com 

Egyre több megyében derül ki, hogy az egyes pártok kit indítanak a megyeelnöki posztért. A 

legtöbb megyében várhatóan nem lesz MKP–Híd együttműködés, Kassa megyében azonban 

ezt még nem lehet kizárni.  

 

Nyáron megkezdődhet az új komáromi Duna-híd megépítése 
2017. május 30. – ujszo.com, bumm.sk 

Hónapokon belül, még a nyáron megkezdődhet Komáromnál az új Duna-híd megépítése, 

mivel eredményesen lezajlott a közbeszerzési eljárás a beruházás kivitelezésére - közölte a 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. kedden. Az új közúti híd megépítése után a 

teherforgalom az M1 autópályától a települések érintése nélkül érheti el a szlovák határt, így 

jelentősen mérséklődik a lakott területek zaj- és környezeti terhelése, illetve gyorsabbá és 

biztonságosabbá válik az átkelés. 

 

Lesz Arany János szobor a Tompa téren 
2017. május 30. – Felvidék Ma 

Mintegy két órás feszültségekkel teli vita után a rimaszombati városi képviselő-testület 

megszavazta, hogy a Tompa téren a névadó és Petőfi szobra mellé Arany János szobrát is 

felállítsák szeptemberben. A szobor felállítása mintegy 20 millió forintba kerül, ebből 17 

millió forintot az Arany János Emlékbizottság áll, de besegít a tiszaújvárosi, az ózdi és a 

putnoki önkormányzat is. 
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http://felvidek.ma/2017/05/digitalis-emlekezetet-alakit-ki-a-forum-intezet/
http://ujszo.com/online/kozelet/2017/05/30/kassa-mkp-hid-egyezseg
http://ujszo.com/online/kozelet/2017/05/30/nyaron-megkezdodhet-az-uj-komaromi-duna-hid-megepitese
http://felvidek.ma/2017/05/lesz-arany-janos-szobor-a-tompa-teren/
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A Híd hivatalosan is Rigó Konrádot jelöli Nagyszombat megye élére 
2017. május 30. – ujszo.com 

A Híd országos elnöksége a kulturális minisztérium jelenlegi államtitkárának, Rigó 

Konrádnak a jelöltségét támogatja Nagyszombat megye élére a megyei választásokon - 

tájékoztatott a párt szóvivője, Debnár Klára. Besztercebánya megyében azt a jelöltet fogják 

támogatni, akinek a legnagyobb esélye lesz legyőzni Marian Kotlebát (ĽSNS), a jelenlegi 

megyeelnököt. 

 

Júliusban megújul a kisebbségi bizottság 
2017. május 30. – ujszo.com 

Új kisebbségi bizottságot választhatnak majd július elején a kisebbségi szervezetek képviselői. 

A jelöltállítást várhatóan június elején hirdeti ki Bukovszky László (Híd) kisebbségügyi 

kormánybiztos. A bizottság tegnap elfogadta a kisebbségek helyzetéről szóló jelentést, 

amelyet a biztos hivatala minden évben elkészít. „A 2016-os évre vonatkozó jelentést 

komolyabb észrevételek nélkül fogadta el a testület” – tájékoztatott a biztos. A jelentés ezt 

követően a kormány elé kerül, amely várhatóan a következő hetekben elfogadhatja azt. 

 

Konzuli fogadónap Újvidéken 
2017. május 30. – Pannon RTV 

Töretlen az érdeklődés Dél-Bácskában a magyar állampolgárság iránt. Magyarország 

Szabadkai Főkonzulátusa ma Újvidéken tartott kihelyezett konzuli fogadónapot. Az újvidéki 

magyar lakosok továbbra is a külföldre való utazás megkönnyítése érdekében kérelmezik a 

magyar állampolgárságot. Ezúttal 110 kérelmező dokumentációját vették át Újvidéken. Az 

állampolgársággal a polgárok választójogot is kapnak. Az illetékesek emlékeztetnek arra, hogy 

a kérelmek beadásakor, valamint az eskü letételekor is ellenőrzik a nyelvtudást. A 

kritériumok alapján ugyanis a kérelmezőknek legalább középszinten beszélniük kell a magyar 

nyelvet ahhoz, hogy megkapják a magyar állampolgárságot. 

  

Megszűnik 13 magyar nyelvű középiskolai szak? 
2017. május 30. – Pannon RTV 

13 magyar nyelven oktató középiskolai szakot szüntet meg a szerbiai Oktatási Minisztérium, 

szerintük ugyanis nem ésszerű működtetni és fenntartani azokat. A döntés még nem végleges, 

holnap ugyanis a nemzeti tanácsokkal egyeztetnek a minisztérium illetékesei. A minisztérium 

döntése a múlt héten került nyilvánosságra. 1748 magyar nyolcadikos zárja az évet. Az 

Oktatási Minisztérium 1980 férőhelyet látott elő számukra. 1500 hely van a négy és 480 a 

hároméves szakirányokon. Az MNT által javasolt 13 szak nem került be ezek közé, erről 

tárgyalnak szerdán. Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottsága elnökének reményei szerint 

a megjelentetett lista még bővíthető. 

  

Vučić lemondott, Dačić lesz az ideiglenes kormányfő 

Fe
lv

id
é

k
  

V
a

jd
a

sá
g
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http://ujszo.com/online/kozelet/2017/05/30/juliusban-megujul-a-kisebbsegi-bizottsag
http://pannonrtv.com/web2/?p=335278
http://pannonrtv.com/web2/?p=335264
http://pannonrtv.com/web2/?p=335234
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2017. május 30. – Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Lemondott a miniszterelnöki tisztségéről ma Aleksandar Vučić megválasztott szerb elnök, aki 

holnap leteszi az államfői esküt. Az új kormányfő kinevezéséig ideiglenes miniszterelnöke lesz 

az országnak Ivica Dačić külügyminiszter személyében, aki korábban már volt Szerbia 

kormányfője. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a kormány megbízatásának további három 

évében ki lesz az ország miniszterelnöke, az új elnök várhatóan a következő három hét során 

ismerteti jelöltje nevét. A várakozások szerint az új miniszterelnök kinevezésével egy időben 

kormányátalakításra is lehet számítani. 

 

Futball-legendák találkozása Ungváron 
2017. május 30. – Kárpátalja 

A függetlenné vált Ukrajna labdarúgó-válogatottja első mérkőzését Magyarország ellen 

játszotta Ungváron 1992. április 29-én, azóta ennek évfordulóján méltatják az ukrán 

labdarúgás napját. A 3–1-es magyar győzelemmel végződött mérkőzésen Sallói István és 

Kiprich József duplájával győztek a magyarok. Az ukrán válogatott gólját, amely egyben a 

független Ukrajna labdarúgó-válogatottja történetének első gólja, a kárpátaljai Ivan Hecko 

szerezte. 

 

Fiatal közösségek ha összefognak… 
2017. május 30. – karpatalja.ma 

Közép-Európa legnagyobb ifjúsági szervezete, a magyarországi Fidelitas, már több éve segíti a 

külhonban élő magyar nemzetiségűeket különböző adománygyűjtő és karitatív jellegű 

megmozdulásokkal. Egy belső gyűjtés ötletével kívánták Kárpátalja egyetlen Európa 

Parlamenti képviselőjének, Bocskor Andreának meghálálni azt a brüsszeli látogatást, mely a 

képviselő asszony jóvoltából valósulhatott meg. A fiatalok sem maradtak adósok és néhány 

héttel ezelőtt egy jelentős segítséggel érkeztek Beregszászba, a KMKSZ ISZ székházába. A 

sajtótájékoztatón elhangzottak szerint, Bocskor Andrea és az ifjúsági szervezetek egyeztetését 

követően úgy határoztak, hogy a felajánlásokat Nagydobrony település egyes intézményei 

kapják. 

 

Vesztegetésen érték Csap polgármesterét 
2017. május 30. – karpatalja.ma, mukachevo.net 

Vesztegetésen érték Csap első emberét és  küldöttjeit – tudósít a mukachevo.net hírportál 

május 29-én. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat és a területi ügyészség közös műveletének 

keretében érték tetten a polgármestert és képviselőit, akik négyezer dolláros kenőpénzt 

követeltek egy földterület bérleti jogának engedélyezéséért. Valerij Szamardak öttől tíz évig 

terjedő börtönbüntetésre számíthat. 
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http://karpataljalap.net/?q=2017/05/30/futball-legendak-talalkozasa-ungvaron
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/fiatal-kozossegek-ha-osszefognak/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/vesztegetesen-ertek-csap-polgarmesteret/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. május 31. 
7 

Lendva Község: június 5-éig kell benyújtani a pályázatokat! 
2017. május 30. – Muravidéki Magyar Rádió 

2017. június 5-éig kell benyújtaniuk a lendvai községben működő egyesületeknek a kulturális 

programok támogatásához szükséges pályázatokat. A pályázat célja a Lendva Község 

területén tevékenykedő civil szervezetek kulturális programjainak társfinanszírozása.  

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. május 30. – Kossuth Rádió 

 

Szerbiában a tartalékosok mostantól számíthatnak a behívó parancsra 

Szerbiában nagy riadalmat keltett, hogy ismét katonai behívóparancsot kapnak a 

tartalékosok, ami miatt a kilencvenes években sok százezer szerbiai férfi, köztük ötvenezer 

magyar menekült külföldre. Hogy mi áll az időközben átszervezett szerbiai katonaság 

mozgósításának hátterében, ennek járt utána a Határok nélkül riportere. 

 

Nincs járványveszély Csíksomlyón - csak óvatosságra int a tiszti főorvos 

Nincs járványveszély Csíksomlyón - írja ma délután kiadott közleményében Borboly Csaba, 

Hargita megyei Tanácsának elnöke. Ma konzultáltam Tar Gyöngyivel a közegészségügyi 

igazgatóság vezetőjével, Urbán Erikkel a búcsú egyik főszervezőjével és Ráduly Róbert-

Kálmán polgármesterrel is. Mind egyetértettünk abban, hogy fölösleges a hangulatkeltés, 

hiszen mint azt a szakember elmondta nincs járvány veszély, a fertőzött személyeket 

kórházban kezelik a családtagjaik pedig megkapták az oltást. A szervezés nem igényel 

különleges járványtani intézkedést, minden az eddig megszokott nyugalomban, 

meghittségben és rendben zajlik idén is biztosított róla Urbán Erik atya is - olvasható a 

Hargita megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba közleményében. 

 

Vályi András is mezővárosként emlegeti Bőst „Poson Vármegyében” 

Vályi András is mezővárosként emlegeti Bőst „Poson Vármegyében”, amelynek földesura az 

Amade család. Fényes Elek hozzá teszi, hogy Amadénak nagy kiterjedésű kastélya van, 

„sánczokkal körülvétetve, mellette egy szép angolkertje, mellyen a Csiliz vize foly keresztül”. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174474269
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-05-30_18:30:00&ch=mr1
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Az egykori besenyő települést már a 18. században mezővárosként említették, majd a 20. 

században lefokozták. 2016. január elsejétől visszakapta városi rangját.  

 

Solymos László szlovák környezetvédelmi miniszter szerint a szigetlakók 

gondjait megoldhatnák, ha a vízáteresztő alagutakat közúttá építenék át. 

Solymos László szlovák környezetvédelmi miniszter szerint a szigetlakók gondjait 

megoldhatnák, ha a vízáteresztő alagutakat közúttá építenék át. A megvalósíthatósági 

tanulmányok már elkészültek.  

 

Egy ideje lepusztultan áll Észak-Komárom egyik legpatinásabb épülete, az 1884-

ben épült, Ney Béla budapesti építész által tervezett bérpalota  

Észak-Komárom egyik legpatinásabb épülete katasztrofális állapotban éktelenkedik a város 

főterén. Az 1884-ben épült, Ney Béla budapesti építész által tervezett bérpalota az utóbbi 

évtizedekben orvosi rendelőként működött. Most már egy ideje üresen és lepusztultan 

befektetőre és hasznosításra vár. A város alpolgármestere, Knirs Imre anyaországi támogatást 

remél a terveikhez. 

 

Szabadkán hamarosan befejeződik a zsinagóga épületének a felújítása 

Szabadkán hamarosan befejeződik a zsinagóga épületének a felújítása, és a munkálatokkal 

párhuzamosan folyik a Szent Teréz Székesegyház épületének a rekonstrukciója is. Egy 

tervezési hiba folytán egy hatalmas repedés csúfítottal el a dupla tornyú katedrális 

homlokzatát, amit most helyreállítanak és a templombelsőt is felújítják. A pénzt a Bethlen 

Gábor Alap biztosítja a szerbiai magyarok országos kisebbségi önkormányzatán keresztül. A 

munkálatokról Hajnal Jenőt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét és Szűcs Balázs közbeszerzési 

referenst kérdezte a Határok nélkül riportere. 

 

A szilágysági Kárásztelek község római katolikus temploma felszentelésének 

100. évfordulóját ünnepelték a napokban 

A szilágysági Kárásztelek község római katolikus temploma jóval fiatalabb, mint a szabadkai. 

Felszentelésének 100. évfordulóját ünnepelték a napokban. A neoromán stílusú templom 

felszentelését 1917 májusában tartották. Kárásztelek az egyetlen szilágysági falu, amely 

megmaradt színtiszta római katolikus falunak. 

 


