1989. december 18-31.
Az iránt érdeklődöm, hog hova lehet elvinni, vagy milyen számon hívjuk fel a romániai menekülteknek
felajánlott dolgokat, villanykörtét szeretnék adni nekik . Kérem, ha tehetik, hívjanak vissza. Köszönöm.
Viszonthallásra.
Szeretnék érdeklődni, hogy Önök tudnak-e arról tájékoztatást adni, hogy Romániába most
pillanatnyilag milyen a helyzet, mert egy kiskatonát keresünk Székelyudvarhelyen, hozzátartozója itt
van Magyarországon, nem tud róla semmit. Telefonálni szeretne, de még eddig nem sikerült, és
nem tudom, hgy tudnának-e Önök segíteni ebben, hogy legalább információval szolgálni, hogy
Székelyudvarhelyen mi a helyzet? Nagyon szépen köszönöm. Viszonthallásra.
Azt szeretném megkérdezni, hogy ma este hol lesznek az erdélyi menekültek Romániával kapcsolatos
demonstrációja, hiszen ilyen módon szeretném kifejezni együttérzésemet a romániai eseményekkel
kapcsolatban. Köszönöm szépen.
Tele van a hócipőm, hogy egész karácsonykor ezzel a rohadt román kérdéssel foglalkoznak. Hát más
országok TV-jét is nézem, de ennyit nem foglalkoznak. Óránként mondják, hogy hova vigyük el, tudjuk
mind ezt, karácsonykor adjanak szórakoztató műsort, és időben adják a programokat nekem. Ne
összevissza, ide-oda kelljen kapcsolni, hogy tudjam, hogy megy-ez, nem megy ez. Hát azért ezt
mégsem lehet csinálni. Az a román belügy. Én megértem, hogy ott magyarok is vannak, de szarják
össze magukat, folyton ezt a Romániát mutatják egész karácsonykor. Hát ezt nem lehet csinálni. Más
országokban ez egy percet, 5 percet mutatnak a Híradóban, nem itt tört ki a forradalom, ott tört ki a
forradalom.
Az a kérésem volna, hogy a Róbert Lászlónak a riportját Romániával kapcsolatban vagy a Híradóban,
vagy a Híradó után még egyszer megismételnék. Nagyon szépen köszönöm.
Jó napot kívánok. Szeretném üdvözölni karácsony alkalmából a TV2 minden egyes dolgozóját, és
kifejezem azt a hálámat is, és üdvözletemet, hogy ilyen jól szervezett fellépésüek a romániai
eseményekkel kapcsolatban. Kellemes karácsonyt mindenkinek. Köszönöm. Viszonthallásra.
Baló főszerkesztő Úrnak üzenem, hogy nagyon sokan aggódunk, hogy a magyar-román határról,
Romániából beszivárognak ezek az államvédelmiek, és itt ezek valami zűrt csinálnak. Az a kérésünk,
hogy állítsanak a magyar határra olyan szerveket, és vizsgáljanak meg jól minden átjövő embert,
nehogy ezek ide beszivároghassanak, ezek a terroristák.
Kérném szépen, szeretném itt, hogy a romániai eseményekkel kapcsolatosan kiemelnénk az arab
országok, nem a kormányok által, kormányok nélkül egyszerűen részvételét. Hallgattam két külföldi
adást is, és kereken megmondják, hogy ezek palesztinok, libiaiak, résztvettek ebben az akcióban. Mi
most egyre jobban kezdjük elhallgatni, nem tudom miért? Ez tény. Megszólaltak az arab diákok a TVbe ugye. Ki kiváncsi ezekre? Kérem szépen tény, hogy arabok részt vettek milyen alapon, milyen
alapon ezt még pillanatnyilag nem tudjuk, de Önöknek erről tudni kell, és legyenek szívesek
tájékoztassák a magyar embereket erről. Tisztán igazságosan, nem kell félni az araboktól.
Apu szerdán megy ki Romániába, és kérnénk szépen Szilárd bácsi mondja be, hogy a 88, hogy a
címünkre hozzanak a gyerekek szépirodalmi könyveket, magnókazettát, meg fölösleges ruhaneműt.
Köszönöm.

Boldog Újévet Önöknek, csak arra szeretném felhivni a figyelmüket, hogy Bölöni Lászlóval
kapcsolatban azt mondták, hogy román labdarugó. Ez a fiatalember romániai labdarugó, borzasztó
nagy különbség, és sokakat sért. Figyeljenek erre oda. Boldog Újévet és viszonthallásra.
Elnézést, csak annyit szeretnék közölni Önökkel, hogy a Romániában élő magyarság kivívja a nemzeti
elismerését, mégis felelőtlenül fogalmaznak. Pld. a Bölöni László interjúval kapcsolatban. A tv-riporter
azt mondta, hogy itt ül velem szemben a román Bölöni László. Ez tévesen fogalmazott, vagy
értelmezte, mert nem a román Bölöni László, hanem a romániai magyar származású Bölöni László.
Ennyit szerettem volna mondani. Ha Önök így fogalmazanak, akkor az erdélyi magyarság mindig
kissebbség marad. Köszönöm.

