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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Jóváhagyta a bukaresti képviselőház a marosvásárhelyi iskola létrehozását 
2017. december 21. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló, 

szekelyhon.ro 

Elfogadta a bukaresti képviselőház az RMDSZ-nek a marosvásárhelyi római katolikus iskola 

megalapítására vonatkozó törvénytervezetét – számolt be csütörtökön a szövetség 

képviselőházi frakciója. Amennyiben az RMDSZ törvénytervezetét döntéshozó kamaraként a 

szenátus is elfogadja, majd az államelnök kihirdeti, akkor véget lehet vetni a több mint egy 

éve zajló kálváriának, és újra lehet alapítani a római katolikus gimnáziumot. A szövetség 

kezdeményezésére a tanügyi törvényt módosító javaslatot december 5-én döntéshozó 

kamaraként fogadta el az szenátus. Ennek értelmében lehetőség nyílt arra, hogy törvénnyel is 

létre lehessen hozni kisebbségi oktatási intézményeket. 

 

Johannis visszaküldte a parlamentnek a vásárhelyi iskola létrehozását lehetővé 
tévő első törvényt 
2017. december 21. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Visszaküldte megfontolásra a parlamentnek Klaus Johannis államfő csütörtökön az oktatási 

kerettörvény két hete elfogadott módosítását, amely megteremtette volna a jogi feltételét 

annak, hogy a parlament törvénnyel alapítsa újra a helyi hatóságok által felszámolt magyar 

tannyelvű marosvásárhelyi római katolikus gimnáziumot. Az államfő ugyan nem a törvény 

általi iskolaalapítás lehetősége, hanem a törvénymódosítás más rendelkezései ellen emelt 

kifogást, de a parlamenti procedúra megismétlése a marosvásárhelyi iskolaügy rendezését is 

hátráltathatja. Az oktatási kerettörvény gyors kihirdetésének reményében csütörtökön a 

bukaresti képviselőház már meg is szavazta a marosvásárhelyi felekezeti iskola 

újraalapításáról rendelkező törvénytervezetet, ám az államfő mostani lépése kérdésessé teszi, 

hogy a meghurcolt iskola helyzetét rendező tervezetet ilyen körülmények között elfogadja a 

kétkamarás román parlament szenátusa. 

 

Majdnem egy év kihagyás után új főkonzul van Csíkszeredában 
2017. december 21. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A román Külügyminisztérium arra vonatkozó jóváhagyása után, hogy elfoglalhatja székét, 

csütörtökön hivatalosan is bemutatkozott a sajtónak Csíkszereda Magyarországi 

Főkonzulátusának új vezetője, Tóth László.  A marosvásárhelyi származású főkonzul, 

elődjének, Zsigmond Barna Pálnak idén január 31-én megüresedett helyét foglalja el. A 2006-

ban megnyitott csíkszeredai külképviselet kiemelt fontosságú intézménnyé nőtte ki magát 

Székelyföldön, amelyről kevesen tudják, hogy a három székelyföldi megyén túl négy moldvai 

megye – Bákó, Neamţ, Suceava és Botoşani – is a csíkszeredai konzulátus kerületéhez 
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tartozik. Tóth László elmondta, hogy a jövőben ezekre a területekre is nagyobb figyelmet 

szentelnek. 

 

A VaMaDisz jubileuma: Húsz éve a fiatalokért 
2017. december 21. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Diákszövetség alapításának és fennállásnak huszadik évfordulóját 

tartották tegnap este az újvidéki Európa Kollégiumba. A vajdasági magyar fiatalokat felkaroló 

civil szervezet jubileumi ünnepségén jelen voltak az alapítók, a volt elnökök, alelnökök, 

programkoordinátorok, partnerek, támogatók, az egykori és a jelenlegi tagság. Dr. Szilágyi 

Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár köszöntőjében arra mutatott rá, hogy 

csak annak a közösségnek van jövője, amelynek vannak tervei a jövőre nézve. Mint 

fogalmazott, a Magyar Kormány immáron hét és fél esztendeje azon munkálkodik, hogy 

segítse a külhoni magyarságot ezeknek az elképzeléseknek a valóra váltásában. 

 

Grezsa: Kárpátalja fokozott támogatást igényel 
2017. december 21. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap 

A határon túli nemzetrészek közül a kárpátaljai a legszegényebb és a leginkább 

veszélyeztetett, ezért a magyar kormány az élet minden területén támogatja az ott élő 

Magyarságot – jelentette ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködéséért felelős kormánybiztos az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában. A 

magyar kormány támogatásával ukránok számára Kárpátalján indított magyar 

nyelvtanfolyamok iránt olyan nagy az érdeklődés, hogy az oktatás bővítésének csak a 

tanárhiány szab határt – jelentette ki Grezsa István kormánybiztos. 

 

Igazságügy: nem teszi ki az ablakba az RMDSZ az Európai Néppárttól kapott 
bírálatot 
2017. december 21. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Veszélyben van a romániai igazságszolgáltatás függetlensége az igazságügyi törvények 

módosítása miatt az Európai Néppárt (EPP) szerint, amely egyúttal elmarasztalta az RMDSZ-

t a bukaresti kormánykoalíció kezdeményezéseinek támogatása miatt. Joseph Daul, az 

európai szintű jobbközép politikai párt elnöke csütörtökön annak kapcsán bocsátott ki 

közleményt, hogy a bukaresti szenátus megszavazta az igazságszolgáltatás átszervezéséről 

szóló törvénycsomag utolsó tervezetét is, mégpedig a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács 

(CSM) működéséről szóló jogszabály módosításait. Joseph Daul mindazonáltal mélységes 

csalódottságának adott hangot amiatt, hogy az EPP tagszervezeteként az RMDSZ a 

szavazataival támogatta a bukaresti parlamentben a balliberális koalíciónak az 

igazságszolgáltatás átszervezését érintő indítványait. 

 

Kelemen Hunor: az RMDSZ nem szolgált rá az Európai Néppárt bírálatára  
2017. december 21. – transindex.ro, maszol.ro 
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Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nem érdemelte ki azt a bírálatot, amelyet 

az Európai Néppárt (EPP) elnökétől, Joseph Daultól kapott csütörtökön az 

igazságszolgáltatási reformok megszavazásáért - mondta az MTI-nek az RMDSZ elnöke. 

Kelemen Hunor arra a román médiában közzétett nyilatkozatra reagált, amelyben az EPP 

elnöke a jogállamiságot aláásó, az igazságszolgáltatás függetlensége elleni támadásként 

értékelte a törvénycsomagot, és végül sajnálkozását fejezte ki, hogy annak megszavazásában 

az európai néppárti tagsággal rendelkező RMDSZ is segítette a szociálliberális 

kormánytöbbséget. Az RMDSZ elnöke szerint az elfogadott korrekciókra szükség volt, azok 

nem csorbítják a korrupcióellenes harcot, és a kérdést nem szabad a jobb- és baloldal 

ideológiai szembenállása alapján kezelni.  

 

Bemutatták a romániai magyar civil szervezetekből álló civil koalíciót az ENSZ 
épületében  
2017. december 21. – transindex.ro 

December 14-én, Genfben, az ENSZ épületében, a Nemzetek Palotájában, Szigeti Enikő, a 

CEMO ügyvezető igazgatója, bemutatta a romániai magyar civil szervezetekből álló civil 

koalíció (CEMO, SZNT, AGFI) közös árnyékjelentését, az Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat 

megelőző ülésén (UPR pre-session). Az Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat (UPR) egy olyan 

egyedülálló folyamat, amelyet az ENSZ Közgyűlése hozott létre 2006-ban azzal a céllal, hogy 

időszakosan (négy, négy és fél és ötévente) felülvizsgálja az ENSZ tagállamok emberi jogi 

teljesítményét. Ez a mechanizmus lehetőséget biztosít az államoknak arra, hogy bemutassák, 

milyen intézkedéseket tettek az elmúlt időszakban az emberi jogok érvényesülésének 

előmozdítása érdekében, továbbá vizsgálja, hogy a tagállamok teljesítették-e emberi jogi 

kötelezettségeiket. 

 

Sipos Ilona elfoglalta helyét a temesvári önkormányzatban 
2017. december 21. – Nyugati Jelen 

A temesvári önkormányzat december 20-ai plenáris ülésének első napirendi pontja volt az 

RMDSZ listáján megválasztott, a szerb kisebbséget képviselő Zlatiborca Marcov városi 

tanácsos mandátumának a megszűntetése, és az RMDSZ-színekben jelölt Sipos Ilona 

beiktatása a városi tanácsosi tisztségbe. Miután letette a hivatali esküt, Sipos Ilona 

elfoglalhatta helyét a temesvári önkormányzatban, amelyet két és fél évig fog betölteni. 

 

Marosvásárhely–Budapest vonatjárat január 10-ig átszállás nélkül 
2017. december 21. – szekelyhon.ro 

Noha részmegoldás, de szombattól január 10-éig ismét átszállás nélkül lehet vonattal 

közlekedni Marosvásárhelyről Budapestre – számolt be csütörtökön Facebook-oldalán Csép 

Andrea. A Maros megyei képviselő szerint ez áll a Román Vasúttársaság személyszállító 

részlegének szerdán kiadott rendeletében. 

 

Okostáblák, osztályterem-felújítás és egy nagy bejelentés az NSKI-től 
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2017. december 21. – szekelyhon.ro 

Négy interaktív multimédiás táblával gazdagodott az udvarhelyi Tamási Áron Gimnázium, és 

eggyel a Palló Imre Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézetnek (NSKI) köszönhetően. „Nekünk jóleső érzés, hogy segíthetünk. Az ember 

sokszor akkor is hazagondol, ha Udvarhelytől távol teljesít szolgálatot. A mi kis intézetünk 

arra képes, hogy jó követe legyen az udvarhelyi ügyeknek” – fogalmazott Szász Jenő, az NSKI 

elnöke. Egyébként a Tamási Áron Gimnáziumnak most nyújtott támogatás közel tízmillió 

forintos nagyságrendű, ami a táblákon túl egy osztályterem felújítását is fedezi. A nagyobb 

mértékű segítség, amiért a magyar miniszterelnökségnél járt közben az NSKI, az a másfél 

milliárd forintos támogatás, amelyből megújulhat az iskola. Szász Jenő ugyanakkor reményét 

fejezte ki, hogy az adomány révén azok a vádak is megszűnnek, miszerint csak azoknak az 

osztályoknak segít, amelyekbe az ő gyerekei járnak. 

 

Akik nem szavaznának többet egy lejt sem a román nemzeti ünnepre 
2017. december 21. – szekelyhon.ro, Krónika 

A Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki szervezetének önkormányzati képviselői ezentúl 

nem szavazzák meg, hogy a Kovászna megyei tanács finanszírozza a román nemzeti ünnep 

alkalmából szervezett rendezvényeket. Pethő István tanácsos, az MPP Kovászna megyei 

alelnöke a csütörtöki tanácsülésen elmondta, az idei, sepsiszentgyörgyi rendezvényen 

megismétlődtek a magyarellenes kirohanások, más megyékből érkeztek felvonulók, akik 

sértegették a helyi közösséget, megpróbálták megfélemlíteni a magyar lakosságot. „Ezért úgy 

döntöttünk, hogy ezentúl nem szavazzuk meg, hogy a megyei tanács anyagi támogatást 

nyújtson a december 1-jei rendezvények megszervezésére. Az RMDSZ-es tanácsosok 

természetesen saját belátásuk szerint voksolnak” – szögezte le a polgári párti politikus. 

 

Sztrádaépítés Erdélyben: a bűngyenge 2017 után a gyümölcsöző 2018 jöhet 
2017. december 22. – szekelyhon.ro 

2017-ben összesen 15,4 kilométernyi autópályát adtak át a forgalomnak, de tény, hogy főként 

az észak- és a dél-erdélyi sztrádáknál felpörgött a munkatempó, így remélhetőleg 2018 és 

2019 „gyümölcsözőbb” lesz. Emellett a Marosvásárhely–Aranyosgyéres pályaszakasz teljes 

finanszírozását jóváhagyta a szaktárca. 

 

A 2017-es év antiszemélyisége Szlovákiában a .týždeň szerint Bugár Béla 
2017. december 21. – Körkép 

A .týždeň című közéleti, társadalmi hetilap szerint a 2017-es év  legellenszenvesebb 

személyisége Szlovákiában Bugár Béla. Nem azért, mert rosszabb lenne, mint Robert Kaliňák 

(aki 2016-ban nyerte el ugyanezt a címet) vagy Robert Fico, akit 2015-ben díjaztak ezzel), 

hanem amiatt, hogy hallgatásával és aktív támogatásával továbbra is segíti őket az ország 

szétrablásában és az igazságügy szétbomlasztásában. Ami ebben az országban történik, az 

lassan egy természeti katasztrófa méreteinek felel meg. Kaliňák és Fico olyanok, mint a 
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tűzvész, akik fokozatosan mindent bekebeleznek, amit csak lehet. Bugár Béla viszont nem egy 

tűzvész, hanem egy felelőtlen tűzoltó, aki semmitmondó okokkal és kínos kifogásokkal a 

tűzvész oldalára áll. 

 

Szlovák érdeklődés a magyar egyházpolitika iránt 
2017. december 21. – hirek.sk 

A közelmúltban Nyitrán tárgyalt Soltész Miklós, az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil 

társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, aki Viliam Judák, a Nyitrai Egyházmegye 

püspöke meghívására érkezett a városba. Az államtitkár a magyar kormány 

egyházpolitikájáról, az elmúlt években megtett intézkedésekről és azok hatásairól adott 

tájékoztatást. Elmondta, hogy Magyarország Kormánya a nemzet megmaradása és jövője 

szempontjából stratégiai partnernek tekinti az egyházakat. Éppen ezért támogatja az 

egyházak közfeladat-ellátási tevékenységének bővülését, amely iránt jelentős társadalmi 

igény és bizalom mutatkozik Magyarországon. Az államtitkár megosztotta az egyházi 

fenntartásba adott intézmények átadásával, fenntartásával és finanszírozásával kapcsolatos 

magyar tapasztalatokat, valamint szólt a Magyarországon élő szlovákok anyanyelvi 

vallásgyakorlásáról is. 

 

Elfogadta a 2018. évi tartományi költségvetést a Vajdasági Képviselőház 
2017. december 21. – Pannon RTV 

Öt milliárd dinár többlettel számolnak a 2018-as tartományi költségvetésben. A hatalmi 

koalíció szerint teljesül a vajdasági kormány fő célkitűzése, a nagyobb ütemű gazdasági 

fejlődés. Hiszen a költségvetés 40 százalékát gazdasági vonatkozású beruházások teszik ki. Az 

ellenzék kifogásolja, hogy a költségvetésnek túl nagy hányadát teszik ki az úgynevezett 

transzfer-eszközök, illetve a tartomány költségvetése nem éri el a köztársaságinak az 

Alkotmány által szavatolt hét százalékát. 

 

Zentára is elvitték a Miénk a város! nyerteseinek a díjakat 
2017. december 21. – Pannon RTV 

A zentai és Zenta környéki iskolák diákjainak is kiosztották a Miénk a város! című online 

játék nyerteseinek díjait a zentai Thurzó Lajos Általános Iskola kihelyezett tagozatában. Az 

ajándékokat Perpauer Attila, a Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottságának elnöke és 

Urbán Zsuzsanna, a Thurzó Lajos Általános Iskola igazgatója osztotta ki. Magyarország 

Nemzetpolitikai Államtitkársága idén ötödik alkalommal hirdette meg a Miénk a város! című 

játékot. A gyerekeknek négy hétig minden napra jutott megoldandó feladat, amelynek fő 

témája idén Mátyás király volt. 

 

Hármas ünnepet jegyzett a vajdasági Magyar Szó Lapkiadó Kft. 
2017. december 21. – Pannon RTV 
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A gálán Pirityiné Szabó Judit, a magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője, 

Pásztor István, a VMSZ elnöke és Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke is részt vett. 

 

Deli Andor: A nemzeti kisebbségek hidat képeznek az Unió felé 
2017. december 21. – Vajdaság Ma 

„A Szerbiában élő nemzeti kisebbségek, különösen amelyek anyaországai már az EU tagjai, 

pozitívan járulhatnak hozzá az európai integrációs folyamatokhoz, hiszen hidat képeznek az 

Európai Unió felé. A belgrádi kormánynak ezért kiemelt figyelmet kell fordítania e nemzeti 

közösségekre” - emelte ki Deli Andor vajdasági fideszes európai parlamenti képviselő az EU-

Szerbia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Vegyes Bizottság hetedik ülésén Belgrádban. 

 

Topolya: 1,5 milliárdból gazdálkodhat jövőre az Önkormányzat 
2017. december 21. – Vajdaság.Ma 

Mintegy kétórányi vitát követően elfogadták a községi költségvetés tervezetét. Kinevezték az 

egészségház megbízott igazgatóját, változott a községi tanács összetétele is. A Komgrad és a 

Piac közvállalatok jövő évi gazdálkodási tervét is elfogadta a testület. 

 

Magyar Életfa díjban részesül Diósi János, Kalapis Sztoján, Mezei Erzsébet és dr. 
Pénovátz Antal 
2017. december 21. – Vajdaság.Ma 

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Elnökségének döntése értelmében Magyar Életfa 

díjban részesül Diósi János doroszlói művelődésszervező, Kalapis Sztoján atya, a Vajdasági 

Magyar Cserkésszövetség elnöke, az Emmausz Kollégium igazgatója (Muzslya–

Nagybecskerek), Mezei Erzsébet zentai képzőművész, pedagógus és művésztelep-vezető és dr. 

Pénovátz Antal pacséri nyelvjárás- és néprajzkutató, nyugalmazott tanár. 

 

„A rossz államközi kapcsolatok ellenére Magyarország továbbra is fokozottan 
fogja támogatni Kárpátalját”  
2017. december 21. – Kárpátalja 

Dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és 

összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos 

sajtóreggelin látta vendégül megyénk magyar és ukrán újságíróit, ahol elsősorban a magyar 

kormány Kárpátaljára irányuló fejlesztéspolitikai eredményeiről adott tájékoztatást, és 

válaszolt minden, Magyarország vélt vagy valós szándékaival kapcsolatban feltett kérdésre. 

 

Idegenvezetői okleveleket adtak át a Rákóczi-főiskolán 
2017. december 21. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács 

ingyenes idegenvezető-képzést indított október 20-án. A két hónapos tanfolyamon 360 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22042/Deli-Andor-A-nemzeti-kisebbsegek-hidat-kepeznek-az-Unio-fele.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22043/Topolya-1-5-milliardbol-gazdalkodhat-jovore-az-onkormanyzat.html
https://www.vajma.info/cikk/kultura/12311/Magyar-Eletfa-dijban-reszesul-Diosi-Janos--Kalapis-Sztojan--Mezei-Erzsebet-es-dr-Penovatz-Antal.html
https://www.vajma.info/cikk/kultura/12311/Magyar-Eletfa-dijban-reszesul-Diosi-Janos--Kalapis-Sztojan--Mezei-Erzsebet-es-dr-Penovatz-Antal.html
http://karpataljalap.net/?q=2017/12/21/rossz-allamkozi-kapcsolatok-ellenere-magyarorszag-tovabbra-fokozottan-fogja-tamogatni
http://karpataljalap.net/?q=2017/12/21/rossz-allamkozi-kapcsolatok-ellenere-magyarorszag-tovabbra-fokozottan-fogja-tamogatni
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/idegenvezetoi-okleveleket-adtak-at-a-rakoczi-foiskolan/
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órában, péntek-szombatonként bővíthették a tárgyban ismereteiket a résztvevők. A tanfolyam 

zárásaként december 20-án tanúsítványátadóra került sor a felsőoktatási intézmény Győr 

termében , ahol 24 fő vehette át megérdemelt oklevelét. 

 

Karácsonyi évzáró alkalom az I. Kárpátaljai Népi Zenedében 
2017. december 21. – karpatalja.ma 

Az elmúlt félévben elsajátított gyermekdalokból, népi játékokból adtak ízelítőt december 20-

án délután az I. Kárpátaljai Népi Zenede növendékei péterfalvi központjukban. Az eseményen 

zsúfolásig megtelt a zenede nagyterme, szülők, nagyszülők, rokonok egyaránt kíváncsiak 

voltak arra, mit vettek át a gyermekek az elmúlt időszakban a magyar népi kultúrából. 

 

Ahol télen-nyáron karácsony van 
2017. december 21. – volksgruppen.orf.at 

Egy éves múlt nemrégiben a bécsi Karácsonyi Szalon. A különleges kiállítóteret és üzletet 

magyarok alapították azért, hogy a hamisítatlan bécsi karácsonyi hangulatot az év minden 

napján bemutathassák. 

 

Kiállítás és könyvbemutató Szombathelyen 
2017. december 21. – volksgruppen.orf.at 

„Én írok Önnek...” címmel porcelánkiállítás nyílt nemrégiben Geszler Mária munkáiból a 

Szombathelyi Képtárban. A Munkácsy-díjas keramikusművész a kiállítás kapcsán „Női vonal” 

címmel egy könyvet is bemutatott. 

 

Élelmiszercsomagok rászorulóknak 
2017. december 21. - Muravidéki Magyar Rádió 

A magyarországi Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kezdeményezésére 

élelmiszercsomagokat adtak át rászoruló családoknak tegnap Lentiben, a helyi Családsegítő 

és Gyermekjóléti Központ irodájában. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. december 21. – Kossuth Rádió 

 

A román parlament Képviselőháza ma megszavazta a marosvásárhelyi római 

katolikus iskola újraalapításáról szóló törvényt 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/karacsonyi-evzaro-alkalom-az-i-karpataljai-nepi-zenedeben/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2885354/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2885356/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174509958
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-12-21_18:30:00&enddate=undefined&ch=mr1
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A román parlament Képviselőháza ma megszavazta a marosvásárhelyi római katolikus iskola 

újraalapításáról szóló törvényt. A törvény végleges elfogadásában  döntő szerepe a 

Szenátusnak lesz, majd az államelnök hirdeti ki a törvényt és csak azután válhat valóra az 

újraalapítás. Vass Levente az RMDSZ képviselőházi frakciójának tagja, a RMDSZ 

marosvásárhelyi elnöke nyilatkozott a képviselőházi szavazás után munkatársunknak. 

 

Kárpátaljai körúton Grezsa István kormánybiztos 

Történelmi pillanatnak nevezete Grezsa István kormánybiztos, hogy a Kárpátaljai Magyar 

Turisztikai Tanács által meghirdetett és a kormánybiztosság által támogatott magyar nyelvű 

idegenvezetői tanfolyam végzőseinek, 24 idegenvezetőnek Beregszászban államilag elismert 

okleveleket adtak át.  Fontosnak nevezte a politikus azt is, hogy a jövőben a történelmet és a 

helyszíneket jól ismerő, szakképzett idegenvezetők kalauzolják majd az ukrajnai megyékből 

egyre nagyobb számban érkező vendégeket Kárpátalján.  

 

Hetven évvel ezelőtt jelent meg először az újvidéki Jó Pajtás című 

gyermekhetilap 

Hetven évvel ezelőtt jelent meg először az újvidéki Jó Pajtás című gyermekhetilap, a Fórum 

nyomda kereken 60, a Magyar Szó napilap pedig 73 éves. A hármas születésnap alkalmából 

szervezett ünnepi rendezvényről szól a Határok nélkül riporterének összeállítása. 

 

Az elmúlt hétvégén kezdte el kiosztani a karácsonyi ajándékcsomagokat a 

rászorulóknak a Máltai Szeretetszolgálat aradi szervezete 

Az elmúlt hétvégén kezdte el kiosztani a karácsonyi ajándékcsomagokat a rászorulóknak a 

Máltai Szeretetszolgálat aradi szervezete. Az egy hónappal ezelőtt meghirdetett 

adománygyűjtő akcióban ruhákat, tartós élelmiszert, édességet és pénzadományokat kapott a 

szervezet, amely,,amíg a készlet tart" alapon minden igényt megpróbál kielégíteni. 

 

A székelyföldi Jó Arcok Együttes állami gondozott fiatalokból állt össze 

A székelyföldi Jó Arcok Együttes állami gondozott fiatalokból állt össze. Miután kinőttek az 

intézményekből és sikerült megkapaszkodniuk az életben, úgy gondolták, rajtuk a sor, hogy 

másokon segítsenek. Karácsonyi jótékonysági estjükről Oláh-Gál Elvira küldött összeállítást, 

amelyben elsőként András Ervin szervezőt halljuk. 

 

Csíkszeredai adakozók válaszolnak a környékbeli gyermekotthonok lakóinak 

leveleire 
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A Dévai Szent Ferenc Alapítvány csíksomlyói kollégiumából és a környékbeli otthonokból a 

gyerekek angyalokhoz írt leveleire csíkszeredai adakozók válaszolnak és teljesítik a 

kívánságokat. A gyerekek pedig ma már hagyományosnak mondható, angyalváró 

ünnepséggel köszönik meg az ajándékokat.  

 

 

 


