
Sofronie püspök közösséqi hdzat avatott
Méhkeréhen

Az oíszág első román ortodox kulturális közösségi há-
Zát avatta 200l, november 4-én Móhkeréken Soíronie

Din1ec, a Mawarországi ortodox Román Egyház püspö-
ke, A központot a méhkeréki ortodox templom szom-
szédságában, a volt parókia átalakításáVal hozták létre,
jórészt önerőből, Románia kormánya l,8 millió forintot
adott a létesítmény kialakításához és további segítsé-
get ígért berendezésének gazdagításához. A konferen-
ciateremből és további három kisebb helyiségből álló
közösségi házban ifjúsági programokat szerveznek, s itt
vannak a Román Általános lskola hittanórái iS-

Habsburg Ottó a hazai rlmánokndl

A N,4agyarországi Románok Országos Önkormányzata
(MRoÖ) meghíVására Battonaán, Aradon és GtJuIán tett
látogatást 200l . november 5 -én Habsburg ottő. A,z ara-
di látogatás Traian Crús'd, az MRoÖ einöke kezdemé,
nyezésére iött ]étre, az MRoÖ és Arad városa közötti
szoros kapcsolatnak köszönhetően. Aradon először
járt Habsburg ottó, aki több ízben hangsúlyozta an-
nak fontosságát, hogy Románia is aZ Európai Unió
tagia legyen, Battonyán elismeréssel szólt a helyi
önálló román és szerb általános iskola működtetésé-
rőL Gyulán, a román önkormányzat székházában arról
beszélt, hogy ő továbbra is a ,,nemzetiséq" kifelezést
használia a,,kisebbség"-ek megnevezésére,,,Számunk,
ra, magyarok slimára fontos, hogq Románia a lehetí legrövi-

debb időn belül az EU taqia leqqen, s ezért, önökneh, magqar,

országi románoftnak is küzdeniük kell. P,z itteni románoknak

hidat kell képuniük Közép-Európa és Románía hözött", emel-
te ki Habsburg ottó, Gyulán a hazai románoknál tett
látogatása alka]mával,

Román tanüqqi szakembereíz csereldtogatása

A]ad megyei tanügyi szakértők tanulmányozták az el-
múlt hetekben a magyarországi román iskolák működé-
sét, Az aradi román tanárok Battonaán, Gyulán és Móhke-

réhen 1ártak, a Magyarországi Románok Országos Önkor-
mányzata meghívására, Az országos érdekképviselet
szervezte meg a hazai román pedagógusok Arad megyei
Viszontlátogatását is, E tanulmányút keretében a hazai
román tanítók és tanárok aradi román iskolákban spe-
ciális nyelv és irodalomórákat Játogattak.

Todorescu emléktábla Budapesten

A neves román bibliográfus, lúliu Tod1rescu (|866 -
1919) sznlőházánál avatott emléktáblát a Lipótvárosi
Román Kisebbségi Önkormányzat 200l őszén a buda-
pesti Népszínház u. 36. sz. alatt, Todorescu egy 30

ezer kötetes könyvritkaságokból álló magánygyűite-
ményt adományozott a Széchenyi Kön;Márnak- Mun,

kássága elismeréseként a Nrruzúti Múzeum tiszteletbeli eI-

nökévé v álasztották.
Magyarországon kilenc településen, összesen ti-

zenkilenc román kulturális emlékhely, illetve román
irodalmi vagy történelmi személyiséget ábrázoló szo,
bor található. Budapest immáron két emléktábla és egy
mellszobor van, Cqul,in három mellszobor és három
emléktábla, Lótavórtesen egy emléktábla, Méhkeréken egv
mellszobor és két emléktábla, Battonuán egy emlék-
tábla, Körösszeqapátlúan egy mellszobor, Magqarcsanádon
egy emléktábla, Szegeden egy emléktábla, Kéteqqházán
pedig két román emléktáb]a található,

,,Civiseurope" dfi a Magqar Televízió
Rorna Magazínjának

A Magyar Televízió Roma Magazinja nyerte el az Euró-
pa Parlament által iS támogatoít ,,civi5eur1pe" című
nemzetköZi televíziós pályázat egyik díját, A díjkiosz,
tásra november 8-án került sor yarsóban, nemzetközi
televíziós társaságok vezetői és o]yan politikusok je-

lenlétében, mint MartOnIJi Iános külügyminiszter, Vagy
Cúníheí yerheugeh, az Európai Unió bőVítési biztosa.
AZ M1 Roma Magazinia Frederico caícia LOrm ,,yér-
nász" című, cigány nyelven előadott színdarabjának
megfilmesítéséért nyerte el a díjat,

,,Eurőpai ünnep" Párkdnqban és

Esztergornban

A magyar és a szlovák kormányfő ünnepélyesen fel-
avatta az úijáépített Mária Valéria hidat, amelyet a
második világháború végén robbantottak fel. A régi
szépségét PHARE-fonásból és a két ország költségve-
téséből nyerte vissza a létesítmény, amely hat évtized

múItán köti ismét őssze Eszterqomlt Párkánnyal PJ, újiáépi
tett híd jelkép, a szlovákok és a magyarok gyökeresen
megváltozott kapcsoiatainak szimbóluma. Egyúttal
egymás iránti nyitottságra és további közeledésre ösz-
tönZi a köVetkező nemzedékeket. Ők olyan Európában
élnek maid, amelyben a polgárok nem adják fel azo-
nosságtudatukat, és fokozatosan levetkőzik traumái-
kat, kisebbrendűség-érzetüket és előítéleteiket -
hangsúlyozta a szlovák kormányfő, A hídavatás üzenet
az Európai Uniónak is: azzal, hogy az utolsó roncshi,
dat is eltakarítottuk, a második világháború itt is vé-
get ért, A szlovákok és a magyarok lélekben is készen
állnak arra, hogy az EU tagjaivá válhassanak, A tizen-
egy hónap alatt úijáépült híd a magyarok és a szlová-
kok közös sikere, amely újra azt bizonyítja, hogy a re-
mény, a hit és a bizakodás mindig erősebb a kétség-
beesésnél és a beletörődésnél. Günter Yerheuqen bőví-
tési biztos egész Európa ünnepének nevezte aZ ese-
mén}t, mert a Mária Valéria-híd azt jelképezi, hogy az
Európai Unió közösségét nem elsősorban a kvóták,
valamint a különböző egyezségek, hanem az anyagi és
szellemi együttműködés hídjai kötik össze,
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