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Nyomtatott és online sajtó 
 

Pszichológus és ortodox teológus közül kerül ki a kolozsvári BBTE rektora 
2020. február 10. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Daniel David pszichológus és Ioan Chirilă ortodox teológus pályázik a multikulturális 

kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) rektori tisztségére. Az egyetem honlapján 

elérhető adatok szerint mindkét jelölt jelenleg is tagja a BBTE vezetőségének. A tanintézet 

jelenlegi rektora, a Román Akadémia elnökévé is megválasztott Ioan Aurel Pop történész 

kitöltötte a két mandátumát, és a törvény értelmében harmadik mandátumot nem vállalhat. 

A március 3-án tartandó rektorválasztáson az egyetem oktatói és a diákok képviselői adhatják 

le szavazatukat. A két új jelölt közül a 47 éves Daniel David az elmúlt négy évben az 

intézmény kutatásért, versenyképességért és tudományos publikációiért felelős 

rektorhelyettese volt, az 58 éves Ioan Chirilă az elmúlt nyolc évben az egyetem döntéshozó 

testületét, a szenátust vezette.  

 

Június 14-re vagy 21-re írják ki a helyhatósági választásokat  
2020. február 10. – maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Az idei helyhatósági választásokat június 14-én vagy 21-én tartják meg – közölte vasárnap 

este a B1 televízió műsorában Ludovic Orban miniszterelnök. A kormányfő emlékeztetett: a 

helyi választottak mandátuma négy évvel az eskületétel után, június második felében jár le, 

ezért a választásokat legkésőbb június 21-ére ki kell írni. Hozzátette, hogy a Nemzeti Liberális 

Párt (PNL) nem mondott le arról, hogy a polgármestereket két fordulóban válasszák meg: 

szeretnék elérni azt, hogy a képviselőház tűzze napirendre az erre vonatkozó törvénymódosító 

javaslatot, amelyet még 2017-ben nyújtottak be a parlamentbe (a kormány 

felelősségvállalással akarta bevezetni a törvénymódosítást, de ezt a Szociáldemokrata Párt az 

RMDSZ-szel együtt megakadályozta a bizalmatlansági indítvány benyújtásával és annak 

múltheti megszavazásával).  

 

 

Román-magyar partnerségben újul meg Mária Terézia ajándéka   
2020. február 10. – Krónika 

Román-magyar határ menti projekt keretében restaurálják az ország legimpozánsabb barokk 

hangszerét, a nagyváradi székesegyház orgonáját. Ezt még Mária Terézia magyar királynő 

adományozta a székesegyháznak. A nagyszabású restaurálási munkálatot a püspökség a Bihar 

megyei önkormányzattal és más romániai, illetve magyarországi partnerekkel együttműködve 

valósítja meg egy határ menti román-magyar projekt keretében. A 2.718.106 euró 

összfinanszírozású projekt anyagi hátterét az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja az 

Interreg V Románia – Magyarország (2014-2020) programon belül, a finanszírozási 
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szerződést a napokban írták alá az illetékesek. A projekt egyik fő célja a turisztikai 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó humán erőforrás képzése Bihar és Hajdú-Bihar megyében. 

 

Erdélystat: a magyar érettségizők kitartóbbak a romániai átlagnál 
2020. február 10. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

A magyar diákok céltudatosabbnak, kitartóbbnak tűnnek, mint általában a romániai végzősök 

– derül ki az Erdélystat statisztikai szolgálat friss elemzéséből, amelyben a 2019-es érettségi 

eredményeket vizsgálták. Az Erdélystat erdélyi statisztikai szolgálat által hétfőn 

nyilvánosságra hozott összesítés alapján a 2019-es érettségi és pótérettségi vizsgán 

országosan 100 824 diák szerzett oklevelet, a nyári vizsgaidőszak sikerességi rátája 69,1%-os, 

az őszi pótérettségié 33,4%-os. A magyar nyelven tanulók közül 4243-an vizsgáztak 

eredményesen, a sikerességi arányuk 58,6, illetve 39,5%-os. Az Erdélystat elemzése rámutat: 

az alacsonyabb nyári sikerességi ráta ellenére a magyar nyelven tanulók hasonló arányban 

szereztek érettségi diplomát, mint a teljes romániai diákpopuláció, a sikeresen érettségizők 

körében az arányuk 4,2%-os. Ennek magyarázata, hogy a magyar tanulók nagyobb arányban 

iratkoztak be, illetve vettek részt a próbákon, mint többségi társaik, illetve az őszi 

vizsgaidőszakban jobb eredményt értek el. A magyar diákok ilyen értelemben 

céltudatosabbnak, kitartóbbnak tűnnek, mint általában a romániai végzősök. 

 

Ezek lesznek az RMDSZ parlamenti prioritásai a tavaszi ülésszakban 
2020. február 10. – transindex.ro, maszol.ro 

Az új parlamenti ülésszakban tovább akarja bővíteni a nagycsaládok támogatását a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), derült ki a honlapjukon közzétett 

sajtóközleményből, amelyben a 2020-as tavaszi ülésszakra vonatkozó prioritásaikról 

számolnak be. A közlemény szerint az újszülött kelengye, a junior értékjegyek és a 

gépkocsivásárlás mellett, kedvezményes lakásvásárlási és -bővítési lehetőségeket 

biztosítanának a többgyerekes családoknak, valamint adókedvezményt vezetnének be 

azoknak a szülőknek, akik munkaszerződéssel rendelkeznek.  

 

Kétnyelvűséget szorgalmaz a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat az épülő 
sepsiszentgyörgyi bevásárlóközpontba 
2020. február 10. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Magyar nyelvű alkalmazottakat, magyar feliratokat és termékeket szorgalmaz a Mikó Imre 

Jogvédelmi Szolgálat a Sepsi Value Centre építéséért felelős Prime Kapital vállalat 

vezetőségének küldött levelében. A bukaresti székhelyű Prime Kapital vállalatnak küldött 

levelében a jogvédelmi szolgálat rávilágít arra, hogy a sepsiszentgyörgyi bevásárlóközpont 

főként magyarok lakta vidéken épül, éppen ezért fontos szem előtt tartani a nyelvi és etnikai 

viszonyokat a cégek tekintetében is. A jogvédő szolgálat szerint elengedhetetlen, hogy a 

bevásárlóközpontba betérő vásárlókat anyanyelvükön szolgálják ki, illetve a polcokon kínált 

termékek tudnivalóit az anyanyelvükön is közöljék. Ez többletköltséget jelent a cég számára, 

de a tapasztalatok azt igazolják, hogy mindez rövid időn belül megtérül, az emberek 
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szívesebben vásárolnak egy ilyen üzletben. A kétnyelvűség a fogyasztók és a szolgáltatók 

érdekeit szolgálja.  

 

Kik lehetnek Soós Zoltán polgármesterjelölt kihívói Marosvásárhelyen?  
2020. február 10. – maszol.ro 

Az elmúlt húsz évben még soha nem volt annyira aktuális a 2000 óta regnáló polgármester 

leváltása Marosvásárhelyen, mint idén. Most már nem csak a magyarok kiáltanak váltást, 

hanem a román közösség is kipróbálná, hogy milyen az élet Dorin Florea után. Ez azonban 

egyesek szerint csak a látszat, és tulajdonképpen semmi más nem körvonalazódik, mint a 

hatalom átmentése.  

 

Puskás Bálint: sérti az alkotmány szellemiségét Ludovic Orban újbóli jelölése 
kormányfőnek  
2020. február 10. – maszol.ro 

Sem Ludovic Orban újbóli kormányfői jelölése, sem a választói jogosultság kiterjesztése az 

ország valamennyi szavazókörére nem mond ellent az alkotmány szövegének, viszont sérti az 

alaptörvény, illetve a választások szellemiségét – nyilatkozta a Maszolnak Puskás Bálint, az 

alkotmánybíróság volt tagja, aki szerint a közelmúlt politikai húzásai alapján „Romániában a 

demokrácia meghalt”.  

 

Gyergyóditró: kézről kézre jár a községben a Srí Lanka-iakat alkalmazó 
vállalkozónak szánt petíció  
2020. február 10. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Egyelőre nem juttatták el a gyergyóditrói pékséghez azt a petíciót, amelynek megírásáról a 

január végi falugyűlésen döntöttek a helyiek. A Maszol információi szerint a nyílt levél kézről-

kézre terjed a településen, a sajtóval nem kívánják megosztani a tartalmát. 

 

Még nem indokolták meg Rádulyék felmentő ítéletét 
2020. február 10. – szekelyhon.ro 

Semmilyen hivatalos információ nem jelent meg egyelőre arról, hogy mikor tartják a Ráduly 

Róbert Kálmán polgármester és Szőke Domokos alpolgármester elleni büntetőper 

fellebbviteli tárgyalását. A két elöljárót tavaly október 22-én mentette fel a Maros Megyei 

Törvényszék a hivatali visszaélés, érdekkonfliktus, illetve okirat-hamisításra való felbujtás 

vádjai alól. 

 

HÁRIT: alkalmas fiatalokat szeretnének látni az önkormányzatokban 
2020. február 10. – szekelyhon.ro 

Alkalmas fiatalokat szeretne az önkormányzati feladatok elvégzésére a 2020-as helyhatósági 

választások után a Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT), mert amint a hétfői 

sajtótájékoztatójukon kifejtették, hisznek abban, hogy a változás a fiatalokkal kezdődik. 
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Magyar állami támogatással öntik újra a héderfáji harangokat 
2020. február 10. – transindex.ro, Krónika 

A magyar Miniszterelnökség vállalja a héderfáji tűzben elpusztult harangok újraöntésének 

támogatását ,írja a reformatus.ro. Soltész Miklós magyar egyházi és nemzetiségi 

kapcsolatokért felelős államtitkár szerint a történtek rávilágítanak arra, hogy nagy szükség 

van az egyházak szolgálatára, „amelyek a romboló ideológiákkal szemben felelős cselekvésre, 

a teremtett világ óvására és a közösség építésére nevelik a rájuk bízottakat”.  

 

Döntőházként fogadta el a szenátus az RMDSZ oktatási tervezetét 
2020. február 10.- transindex.ro, maszol.ro 

Egy RMDSZ által kidolgozott átfogó oktatásügyi törvénycsomagot fogadott ma el 

döntőházként, a szenátus plénuma. A tervezetbe foglalt intézkedések a romániai magyar 

oktatást, és az oktatási rendszer egészét érintik – hívta fel a figyelmet Cseke Attila. Az 

RMDSZ szenátusi frakcióvezetője hozzátette: a javaslatok a pedagógusokkal és 

szakszervezetekkel folytatott hosszas egyeztetések eredményei. A tervezet előírásai az 

államelnöki kihirdetést követően léphetnek érvénybe. 

 

Helyreállították a magyar feliratot Méra helységnévtábláján  
2020. február 10. – maszol.ro 

Visszakerült a helyére a Kolozs megyei Méra kétnyelvű helységnévtáblája, amelynek magyar 

feliratát a hétvégén ismeretlen tettesek lefestették – tájékoztat Facebook-oldalán Antal Géza, 

a Kolozs megyei RMDSZ szervezet ügyvezető elnöke. A politikus a Facebook-bejegyzésében 

így fogalmazott: „Köszönet Szász Zsiga Attila helyi RMDSZ elnöknek a gyors és hatékony 

közbenjárásért, aminek eredményeképpen a Kisbácsi Polgármesteri Hivatal munkatársai ma 

leszerelték a táblát, megtisztították és estére vissza is tették a helyére.”  

 

Ozsdolán kívül Lövétén is újraállamosítaná Bukarest az erdőket 
2020. február 11. – Krónika 

Újabb székelyföldi közbirtokosság vagyonára vetett szemet a román állam: miközben zajlik a 

per az ozsdolaiak 2900 hektárnyi erdejének visszaállamosításáért, kiderült, hogy a lövéteiek 

tulajdona is a bukaresti pénzügyminisztérium „látóterébe” került. „Nemcsak Ozsdola, 

nemcsak Lövéte, hanem több más közbirtokosság is veszélyben van, tudomásunk szerint több 

esetben vizsgálódnak, mondvacsinált okokat keresnek” – nyilatkozta a Krónikának Török 

József, a Lövétei Közbirtokosság elnöke. A Hargita megyeiek elsőként válaszoltak a 

háromszékiek szolidaritást kérő felhívására, és ott lesznek az ozsdolaiak mai bírósági 

tárgyalásán, bízva az összefogás erejében. 

 

Rendszerszintű „nyelvbotlás” 
2020. február 11. – Krónika 

Ajánlásban szólította fel az egészségügyi minisztériumot a nép ügyvédjének hivatala, hogy a 

szaktárca tegye lehetővé az anyanyelvhasználatot az egészségügyben. Ezt ugyan törvény is 
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szavatolja, de a minisztérium nem dolgozta ki az előírások gyakorlati alkalmazásához 

szükséges módszertant. Számos kórházban jelent ez hátrányt a magyar anyanyelvű páciensek, 

főként gyerekek számára. 

 

Nemigen eszik a Ditrói Pékség kenyerét a botrány kitörése óta 
2020. február 11. – Krónika 

Felére csökkent a Ditrói Pékség termékeinek forgalma a gyergyószéki településeken, amióta 

kirobbant a botrány a Srí Lanka-i pékek alkalmazása nyomán. Azóta új munkavállaló sem 

jelentkezett, a falugyűlés óta érdemi fejlemény nem történt a pékségnél – közölte a Krónika 

érdeklődésére Köllő Csaba, a vállalat vezetője. Ugyanakkor lényeges változás, hogy 

Gyergyószentmiklóson, Remetén, Szárhegyen és Ditróban is alaposan csökkent a Ditrói 

Pékség termékeinek forgalma: a korábbi kereslet felére érkeznek megrendelések a boltokból. 

 

Új párt, új mozgalom Udvarhelyen 
2020. február 11. – Krónika 

Nem biztos, hogy a helyhatósági választásokig bejegyzik a Székelyudvarhelyért Párt 

elnevezésű alakulatot, amelynek egyik alapítója Gálfi Árpád polgármester. Időközben még 

tavaly létrejött a Tiszta Kezekkel Székelyudvarhelyért Mozgalom, amely „a városi közösség 

ügyeit hivatott szolgálni”. Ember Attila, a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal 

munkatársa (aki a 2016-os választásokon az EMNP–MPP-koalíció kampányfőnöke volt), a 

Székelyudvarhelyért Párt egyik alapítója elmondta, a pártalapításhoz szükséges iratokat 

benyújtották Bukarestben, de még az elbírálás időpontja sincs kitűzve, így „erősen kérdéses, 

hogy ezt a pártot be fogják-e jegyezni a választásokig”. Mint ismeretes, Gálfi Árpád 2016-ban 

MPP-tagként, az EMNP–MPP-koalíció színeiben nyert mandátumot, azonban tavaly – 

röviddel azután, hogy bejelentette, idén újra jelölteti magát a választáson – kizárták a Magyar 

Polgári Pártból. 

 

Huszonkét nyertes pályázat a keleti végeken 
2020. február 10. – Ma7.sk 

A Kisprojekt Alap 22 pályázatot támogatott 1,2 millió euró értékben azzal a céllal, hogy 

minőségileg javítson a szlovák-magyar határ mentén élők életén. Február 10-én  a Kassa 

Megyei Önkormányzat hivatalában alá is írták az erről szóló szerződést mindazok, akik az 

Interreg V-A Szlovákia-Magyarország program keretén belül sikeresen pályáztak a Kisprojekt 

Alapnál– tájékoztatta a sajtó képviselőit Anna Terezková, a megye elnökének szóvivője. Nyolc 

olyan projekt nyert támogatást, amely a természet és a kultúra terén tervez beruházásokat, 

míg 14 pályázat a határokon átnyúló szervezetek és személyek közötti együttműködést kívánja 

támogatni. 
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Vág-híd: Még tart az aláírásgyűjtés, közel a tízezres cél 
2020. február 10. – Felvidék Ma 

Sajtótájékoztatót tartott a Vág-híd petíciós bizottsága ma délután Komáromban. Mint ismert, 

tavaly novemberben a Gólya Polgári Társulás indított petíciót a komáromi Vág-híd 

felújításáért, az izsai és a hetényi kereszteződésekben pedig mihamarabbi körforgalom 

kiépítéséért. Napjainkra nyolcezer aláírás gyűlt össze, több száz helyszínen kapcsolódtak be a 

gyűjtésbe, de a cél továbbra is a tízezer aláírás elérése. A petíciós bizottság elnöke, Rozbroy 

Éva elmondta, az emberek mindennapjait megkeserítő elviselhetetlen közlekedési helyzet 

miatt indította a petíciót és igyekezett a legszélesebb körben megszólítani a petíciót támogató 

közszereplőket. Így lett a petíciós bizottság tagja Jancsó Éva, a polgári társulás másik tagja 

mellett Domin István, Izsa polgármestere, Ipóth Szilárd komáromi képviselő, Kárpáty Ernő 

gútai képviselő és Orosz Örs Nyitra megyei képviselő. 

 

Csemadok-alapszervezeti évzárók Nógrádban 
2020. február 10. – Felvidék Ma 

A Losonci járásban is zajlanak a Csemadok-alapszervezetek évzáró gyűlései. A tizenkettőből 

hat szervezetben már megtörtént a 2019-es év kiértékelése. A Nógrádi Területi Választmány 

tagjai, akik megjelennek ezeken az alkalmakon, elégedetten állapítják meg, hogy az 

alapszervezetek jó kondícióban készülnek a 71. Csemadok-évadra. Jó vezetőségi előkészület, 

kielégítő részvétel, szép kísérőműsor jellemzi az eddig megtartott gyűléseket. A kisközösségek 

erősítésének jó alkalmai az évértékelők, ahol a megtett útra visszatekintve tervezik a 

közeljövőt, a helyi kultúra ápolását, erősítve ezzel a magyar identitást. 

 

Részben megújult a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség vezetősége 
2020. február 10. – Felvidék Ma, bumm.sk 

Huszonnyolcadik alkalommal hívta össze a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség vezetősége a 

Szövetségi Közgyűlést, hogy a cserkészcsapatok képviselőivel közösen megvitassák a szervezet 

aktuális helyzetét, és a négyéves ciklus lejártával új tisztségviselőket válasszanak. A 

közgyűlést a cserkészszövetség Ipolyságon, a városháza dísztermében tartotta, a résztvevők 

száma meghaladta a százat. 

 

„Nem akarok hazug emberek szolgája lenni“ 
2020. február 10. – Felvidék Ma 

Zuzana Falathová interjút adott a Bratislavské noviny.sk újságírójának, amelyben azt állítja, 

igenis azért bocsátották el tavaly novemberben a Pozsonyi Városi Múzeumból, mert hangot 

adott saját véleményének a szlovák-magyar történelemmel kapcsolatosan, amely ellenkezik a 

Szlovákiában hivatalosan elfogadott történelmi szemlélettel. Mint ismert, a fiatal muzeológus 

többek között azt mondta, hogy a szlovákoknak bocsánatot kellene kérniük a magyaroktól a 

múltban ellenük elkövetett bűntetteik miatt. Falathová most is kiállt a véleménye mellett, 

nyíltan és őszintén beszélt a munkahelyi megaláztatásokról, jelenlegi helyzetéről, de nem 

kímélte a szlovákiai magyarokat képviselni igyekvő politikai pártokat sem. 
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https://felvidek.ma/2020/02/vag-hid-meg-tart-az-alairasgyujtes-kozel-a-tizezres-cel/
https://felvidek.ma/2020/02/csemadok-alapszervezeti-evzarok-nogradban/
https://felvidek.ma/2020/02/reszben-megujult-a-szlovakiai-magyar-cserkeszszovetseg-vezetosege/
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Berényi: a Magyar Királyság működőképes ország volt, hiba volt a feldarabolása 
2020. február 10. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) jelöltjeinek vágai (Galántai járás) lakossági fórumán 

jártunk, amelyen Berényi József a 100 éves trianoni évforduló kihívásairól is beszélt. A 

Magyar Közösség Pártja Országos Elnökségének tagja, Nagyszombat megye alelnöke 

beszédében emlékeztetett arra, hogy néhány hónappal a parlamenti választások utáni 

centenáriumra felkészülten és méltóképpen kell emlékeznünk. Berényi rámutatott, hogy a 

Magyar Királyság működőképes ország volt, és hiba volt annak a feldarabolása. A mai 

helyzettel kapcsolatban leszögezte: „Tudomásul vesszük a tényeket, ebben az országban 

akarjuk érvényesíteni a jogainkat, de senki ne várja, hogy Trianon kapcsán úgy tekintsünk 

ezekre a dolgokra, mint esetleg mások” – mondta Berényi József. 

 

Mi történt az eddigi parlamenti választásokon? 
2020. február 10. – Felvidék Ma 

Február 29-én tizedik alkalommal tartanak az 1989-es rendszerváltozás után parlamenti 

választásokat Szlovákiában. Nem árt visszatekinteni a korábbi kilenc választás eredményére 

– elsősorban a felvidéki magyarság szempontjából. Ezt tesszük most: Mint ismeretes, a 

rendszerváltozás után létrejött a Független Magyar Kezdeményezés (FMK), a Magyar 

Kereszténydemokrata Mozgalom (MKDM) és az Együttélés politikai mozgalom (EPM). Ezek 

a politikai szubjektumok már a legelső szabad parlamenti választáson részt vettek, és mind be 

is jutottak a törvényhozásba. 

 

A bíróság megerősítette, hogy az újvidéki Jogi Kar diszkriminálta a magyar 
hallgatókat 
2020. február 11. – Pannon RTV 

Az újvidéki felső bíróság elutasította az újvidéki Jogi Kar fellebbezését, amely a bíróság 

hatáskörére vonatkozott és megerősítette, hogy a kar diszkriminálta a magyar nemzeti 

közösséghez tartozó hallgatóit. A bíróság megtiltotta a karnak, hogy megismételje a 

diszkriminációt. A Jogi Kar elleni keresetet a Vajdasági Magyar Diákszövetség nyújtotta be. A 

felső bíróság megállapította, hogy a Jogi Kar diszkriminálta a magyar hallgatókat, akiknek 

lehetővé tette a felvételi vizsga magyar nyelven történő megírását, de arra kötelezte őket, hogy 

külön írásbeli és szóbeli vizsgát tegyenek szerb nyelvből. 

 

Fókuszban a mezőgazdaság 
2020. február 10. – Magyar Szó  

Telt házas volt a Magyar Szó és a Magvető kelebiai élőújságja, melyet a Márton Áron 

Közösségi Ház nagytermében szerveztünk meg péntek este. Az eseményen bemutattuk 

napilapunk legújabb kiadványait, meghívott vendégeink pedig tájékoztatták az egybegyűlt 

Magyar Szó-olvasókat és a helyi gazdákat az aktuálismezőgazdasági pályázatokról, a 

kedvezményes hitelekről és a támogatásokról is. 
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https://felvidek.ma/2020/02/berenyi-a-magyar-kiralysag-mukodokepes-orszag-volt-hiba-volt-a-feldarabolasa/
https://felvidek.ma/2020/02/mi-tortent-az-eddigi-parlamenti-valasztasokon/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24699/A-birosag-megerositette-hogy-az-ujvideki-Jogi-Kar-diszkriminalta-a-magyar-hallgatokat.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24699/A-birosag-megerositette-hogy-az-ujvideki-Jogi-Kar-diszkriminalta-a-magyar-hallgatokat.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4218/vajdasag_szabadka/215239/F%C3%B3kuszban-a-mez%C5%91gazdas%C3%A1g.htm
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Görögkatolikus jótékonysági bál Beregszászon 
2020. február 10. – karpat.in.ua, karpatalja.ma 

Ismét jótékonysági bált szervezett Beregszászon a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet. Az évről 

évre megrendezésre kerülő bál célja a Kárpátalján élő hátrányos helyzetű gyermekek 

támogatása.  A rendezvényt Luscsák Nílus, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 

segédpüspöke nyitotta meg. Demkó Ferenc, a beregszászi esperesi kerület helynöke kiemelte: 

örvendetes, hogy a fiatalok megtalálták a módját annak, hogyan segíthetnek társaikon. A 

bálozók az idén az adományaikkal hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek támogatása 

céljából elindított Szent Margit Programot támogatják.  Erről Görögkatolikus Ifjúsági 

Szervezet vezetője beszélt. Lődár Jenő atya elmondta: az évek során egyre nő a támogatottak 

száma, már meghaladta a 140-et. 

 

Együtt a gyermekekért – Jótékonysági bál a Szolyvai Gyermekotthon javára 
2020. február 10. – Kárpáti Igaz Szó 

Az Együtt a gyermekekért karitatív kezdeményezés keretében másodízben gyűltek össze 

Palágykomoróc lakosai. A cél ezúttal is a Szolyvai Gyermekotthon csöppségeinek támogatása 

volt. Kljucsinszka Kulcsár Anetta, a bál főszervezője köszöntőjében kiemelte a rendezvény 

fontosságát, a kezdeményezés jelentőségét. − A múlt éven a gyermekotthonban tett 

látogatásunk alatt Volodimir Béres intézményvezető azt mondta, egy jó tett többet ér ezer 

szónál. Jómagam is ezt vallom. Anyaként összeszorul a szívem a szülők nélkül nevelkedő 

gyermekek láttán, hiszen tudom, mennyi szeretetet, törődést és támogatást igényelnek – 

mondta a főszervező. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=4492&lang=hu
https://kiszo.net/2020/02/10/egyutt-a-gyermekekert-jotekonysagi-bal-a-szolyvai-gyermekotthon-javara/

