Potápi Árpád János: Magyar szemmel címmel fotópályázat indul
2021. április 28. – MTI, Webrádió, Demokrata, Mandiner, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet,
hirado.hu, kulhonimagyarok.hu, Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép, Vajdaság Ma, Székelyhon
Magyar szemmel címmel fotópályázatot hirdet a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkársága, amely a Kárpát-medencében, az anyaországban és a diaszpórában élő
magyarok jelentkezését várja - jelentette be közösségi oldalán közzétett videójában a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János kiemelte: az a
céljuk, hogy az elmúlt időszak számos nehézsége és kihívása után a pozitív dolgokra
koncentráljanak és bemutassák "a minket körülvevő csodákat". A nemzeti újrakezdés éve
keretében meghirdetett fotópályázat két témára épül: a csodás helyek bemutatása mellett a
pályázók feladata, hogy fotókon jelenítsék meg, mit jelent számukra az újrakezdés ismertette. Az államtitkár célként fogalmazta meg, hogy új formában kapcsolják össze a világ
különböző pontjain élő magyarokat, erősítsék a köztük lévő kapcsolatot és vizuális formában
mutassák be együtt a magyarok helyzetét, hangulatát és érzéseit.

Határon túli magyar politikusok üdvözölték a Minority SafePack mellett kiálló
határozatot
2021. április 28. – MTI, Webrádió, Magyar Nemzet, hirado.hu, Mandiner, Vajdaság Ma,
Székelyhon, Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó
Határon túli magyar politikusok üdvözölték, hogy az Országgyűlés szerdán határozatban
jelentette ki, továbbra is kiáll a Minority SafePack elnevezésű európai polgári kezdeményezés
mellett. Pánczél Károly fideszes országgyűlési képviselő, a nemzeti összetartozás
bizottságának elnöke, a kezdeményezés előterjesztője szerdai sajtótájékoztatóján közölte: a
határozat szerint a Ház továbbra is kiáll a külhoni magyar közösségek, valamint az Európai
Unió lakosságának közel 10 százalékát kitevő őshonos nemzeti kisebbségek mellett. Az
Országgyűlés határozatában mély megdöbbenését fejezte ki amiatt, hogy az Európai Bizottság
(EB) teljes egészében elutasította a Minority SafePack célkitűzéseit, amelyeket korábban az
Európai Parlament (EP) is nagy többséggel elfogadott. Az EB ezzel nem csak az EP támogató
véleményét hagyta figyelmen kívül, hanem az európai polgárok akaratát is semmibe vette hangoztatták.

Gyorsítják a határátlépést a magyar–román határon, „felélesztik” a kisebbségi
vegyes bizottságot
2021. április 28. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen
A kisebbségi ügyekkel foglalkozó vegyes bizottság újraindításával új fejezet nyílik a magyar–
román kapcsolatokban – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután
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Megszavazták: élne a zsibói Wesselényi-kastély fölötti elővásárlási jogával a
Szilágy megyei önkormányzat
2021. április 28. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro
A Szilágy Megyei Tanács szerdai ülésén kinyilvánította: élne az elővásárlási jogával, és
megvenné a zsibói Wesselényi-kastélyt, amelyet évek óta árulnak az örökösök – nyilatkozott
az MTI-nek Szilágyi Róbert István, az önkormányzat alelnöke. Az RMDSZ színeiben
megválasztott politikus elmondta: az önkormányzati testületben a kormánykoalíció
pártjainak képviselői támogatták az erre vonatkozó előterjesztést, mely megkapta a megyei
képviselők kétharmados támogatását. A politikus elmondta: reményei szerint 30-60 napon
belül megköthetik a szerződést a kastély megvásárlásáról. Hozzátette: ha sikerül megegyezni,
és az önkormányzat tulajdonába kerül a kastély, arra számítanak, hogy EU-s forrásokból
tudják felújítani. Kijelentette: mindenképpen kulturális rendeltetést szánnak az épületnek.

Saját zászlót használhat Kovászna és Kökös
2021. április 28. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Szerdán elfogadta a kormány az RMDSZ javaslatát, így két Kovászna megyei önkormányzat,
Kökös és Kovászna városa is saját zászlót használhat – nyilatkozta Cseke Attila közigazgatási
miniszter. Az RMDSZ közleménye szerint a kormányhatározat értelmében Kovászna zászlaja
fehér mezőben a város címerét ábrázolja. Kovászna címere kék, rajta zöld dombokon zöld
fenyővel, mellette arany Nap és ezüst Hold. A címer alján, vörös mezőben ezüst
ásványvízforrás található, a címer alatt és fölött, románul és magyarul a „KOVÁSZNA
VÁROS” szavak találhatóak. Kökös zászlaja fehér zöld függőleges sávval, és a városi címert
ábrázolja. A város címere kék, a felső részében aranyhidat, az alsó részében pedig vörös
háttérben két aranyszínű kököságat ábrázol.
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román kollégájával, Bogdan Aurescuval szerdán aláírt több kétoldalú megállapodást a gyulai
Almásy-kastélyban. Szijjártó Péter elmondta, a kisebbségi ügyekkel foglalkozó vegyes
bizottság 2011-ben ülésezett utoljára, de a mostani megállapodás – amely rögzíti a vitás
pontokat is – lehetővé teszi a „korábban megoldhatatlannak hitt kérdések” közös
megtárgyalását és megoldását is. Kérte, hogy mihamarabb hívják össze ismét a bizottságot, és
tárgyaljanak többek között olyan fontos ügyekről is, mint a marosvásárhelyi katolikus líceum
további működésének kérdése. A politikus Bogdan Aurescu román külügyminiszterrel aláírta
a 2004-es és a 2014-es, Bukarestben kelt megállapodás módosításáról szóló egyezményt is,
amelyek szavai szerint javítják a határátlépés gyorsaságát, és elkerülhetővé válik általuk, hogy
csak nagy kerülőkkel lehessen átjutni a magyar–román határ két oldalán, de egymáshoz közel
fekvő településekre.

2021. április 28. – MTI, Krónika
Második alkalommal tartják Magyarországon kívül az Országos Tudományos Diákköri
Konferencia (OTDK) egyik szekciójának ülését – közölték a szervezők szerdai kolozsvári
online sajtótájékoztatójukon. A biológia szekció kolozsvári ülése a koronvírus-járvány miatt
az online térben zajlik. Markó Bálint biológus, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem
(BBTE) rektorhelyettese felidézte: 2015-ben a fizika, a földtudományok és a matematika
(FiFöMa) szekciók ülését tartották Magyarország határain kívül, akkor is Kolozsvár volt a
rendezvény befogadója. Noha a rendezvény az online térben zajlik, a szervezők arra
törekedtek, hogy a résztvevők részesüljenek a Kolozsvár-élményből. „Minden eszközt
megragadunk, hogy egyfajta kolozsváriságot, erdélyiséget is belecsöppentsünk ebbe a
virtuális eseménybe” – fogalmazott Markó Bálint.

Digitalizálják és közösségi térré alakítják a sepsiszentgyörgyi Vállalkozói
Inkubátorházat
2021. április 28. – maszol.ro
Tizenöt éves évfordulóját ünnepli az Asimcov vállalkozói szövetség által létrehozott
sepsiszentgyörgyi Vállalkozói Inkubátorház, amely az elmúlt években a folyamatos
megújulási képességének köszönhetően maradt fenn és ismét megújulni készül. Vajda Lajos,
az Asimcov igazgatója a 15 éves évforduló alkalmából szervezett online konferencián felidézte,
hogy egy Phare-program keretében korszerűsítették a sepsiszentgyörgyi kórház egykori
kazánházát, és két inkubálási ciklus során több tucat kezdő vállalkozásnak biztosított
kedvezményes lakbér- és logisztikai támogatást. Miután megszűntek az államilag támogatott
inkubátorprogramok, az ASIMCOV modern vállalkozói rendszereket, úgynevezett
klasztereket hozott létre a keretében működő ágazati szövetségeket alkotó cégek összefogása
által.

Megújul a csíkszeredai járóbeteg-rendelő
2021. április 28. – szekelyhon.ro
Felújítják Csíkszeredában a Mikó utcai járóbeteg-rendelőt Cseke Attila fejlesztési,
közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter szerdán jóváhagyott rendelete
értelmében. A munkálatok összértéke 21 millió lej, a szükséges finanszírozást a szaktárca
biztosítja. Az épület felújítása egyebek mellett azért is indokolt, mert jelenleg
földrengésveszélyes, ugyanakkor nem rendelkezik elég hellyel a megfelelő ellátás
biztosítására, laborvizsgálatokat sem végezhetnek benne, és fenntartott parkolója sincs a
betegek számára – olvasható Cseke Attila nyilatkozata az RMDSZ közleményében.
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Kolozsváron tartják a magyar Országos Tudományos Diákköri Konferencia egyik
szekcióülését

2021. április 28. – Krónika
Hétéves kálvária lezárásaképpen precedensértékű ítélet született az Emberi Jogok Európai
Bíróságán a székely és a partiumi, a román hatóságok által „reklámzászlóknak” minősített
jelképek ügyében, mindez pedig elégtétellel tölti el Tőként Lászlót, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) elnökét, valamint ügyvédjét, Kincses Elődöt. A felek szerdai
nagyváradi sajtótájékoztatójukon értékelték ki az egy nappal korábban Strasbourgban
meghozott ítéletet, és hangsúlyozták, hogy a magyar közösség szimbólumhasználatának
szempontjából fontos döntés született.

Radu Szekely államtitkár: hangsúlyt kapott a magyar diákok román nyelvre
oktatása a minisztériumban
2021. április 28. – maszol.ro
Többek között az Oltás és tesztelés az oktatásért! elnevezésű országos kampányról, a
székelyföldi gyerekek román nyelvoktatásáról és a speciális oktatást igénylő diákok
helyzetéről is tartott megbeszéléseket Csíkszeredában Radu Szekely, az oktatási minisztérium
államtitkára.

Strasbourgban a gyergyóremetei lobogóügy
2021. április 29. – szekelyhon.ro, Krónika
„Jó helyen vannak az üres zászlórudak a gyergyóremetei községháza előtt, mert van esély rá,
hogy visszakerüljenek rájuk az ideiglenesen levont zászlók” – szögezte le Árus Zsolt, a Székely
Figyelő vezetője, miután az alapítvány panaszt tett az Emberi Jogok Európai Bíróságán az
eltávolított magyar, székely lobogó és a község zászlaja ügyében. A lobogókat azt követően
szedték le, hogy Dan Tanasă egyesülete a romániai fórumokon jogerősen pert nyert, a
bírósági ítélet pedig a jelképek eltávolítására kötelezte a székelyföldi település
önkormányzatát. „A perbe beavatkozott a Székely Figyelő is, majd látva az ítéletet, panaszt
tett az Emberi Jogok Európai Bíróságán, hiszen az eljárás kétségtelenül nem volt tisztességes
és jogszerű. Olyannyira nem, hogy ez már első látásra így tűnt a bíróság illetékeseinek is” –
fogalmazott Árus Zsolt. Közölte: levélben értesítették, hogy keresetét befogadták, azaz
Strasbourgban tárgyalni fogják az ügyet.

Magyar–román próbálkozások
2021. április 29. – Pataky István – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „miközben a román, de a magyar oldalon is a sajtó olykor
szenzációhajhász, a szobák melegében nyertes háborúkról álmodozó olvasók, hallgatók,
nézők megnyerését célzó, máskor tudatosan uszító szándékkal élezné tovább a diplomáciai
vitákat, itt van ez a gyulai megbeszélés a kisebbségi vegyes bizottsággal és az újabb
határátkelőhelyekről szóló megállapodásaival. Nincs okunk a lelkesedésre, miért is lenne? De

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. április 29.

Erdély

Precedenst teremtő győzelem zászlóügyben: elégedett Tőkés László és Kincses
Előd a strasbourgi ítélettel

2021. április 29. – Kalmár Ferenc – Krónika
Kalmár Ferenc a Krónika Erdélyi Napló mellékletében kifejtette: „kijelentem, a magyar
nemzetpolitika nem irányul senki ellen. Célja egy egészséges nemzeti identitás kialakítása,
megerősítése, a szülőföldön boldogulás biztosítása, és a közösségekre nehezedő asszimilációs
törekvések kivédése a megmaradás érdekében. A kölcsönös tiszteletnek, párbeszédnek,
partnerségnek, együttműködésnek nincs alternatívája. Az európai stabilitás és béke
biztosítása ezt megköveteli. Ezen belül a közép-kelet-európai országok, népek összefogása
még fontosabb és sürgetőbb. Együtt mindannyian sikeresek lehetünk, külön-külön viszont
aligha”.

Már elérhetőek az oktatásügyi minisztérium magyar nyelvű oktatóvideói
2021. április 28. – Felvidék Ma, Ma7.sk
Már hozzáférhetőek a magyar nyelvű távoktatást segítő első videók. Első körben a hatodikos
matematika tantárgyat feldolgozó oktatóvideókat tette közzé kedden az oktatásügyi
minisztérium. A szaktárca költségvetéséből finanszírozott hiánypótló, kisebbségi nyelvű
oktatóvideók folyamatosan készülnek és bárki által hozzáférhetővé válnak a minisztérium
honlapján. „Az oktatóvideók első körben a hatodik évfolyam számára készülnek. Az elmúlt
napokban a matematika tantárgy első tizenkét videóját tettük közzé. Folyamatosan elérhetővé
válnak a további tantárgyak kisfilmjei is” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Gajdács Mónika, a
nemzetiségi és inkluzív oktatásért felelős főosztály főigazgatója.

Mint a Mečiar-korszakban: Krajniakék szerint az államnyelvet kell használni a
hivatalokban
2021. április 28. – bumm.sk
A Szlovák Köztársaság Munkaügyi-, Szociális- és Családügyi Minisztériuma nem akarja, hogy
a hozzá tartozó hivatalok alkalmazottai kisebbségi nyelven képezzék magukat. Már csak az a
kérdés, hogy akarják biztosítani a kisebbségi nyelvhasználat feltételeit.

A tervek szerint haladnak a megyei felújítások Komáromban
2021. április 28. – Felvidék Ma
Nyitra megye képviselői épületbejáráson vettek részt tegnap délután Komáromban, két
nagyobb intézmény épületfelújítása kapcsán, melyek a magyar közösség szempontjából
kiemelkedő fontosságú kulturális létesítmények. A Komáromi Jókai Színház és a Szinnyei
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Reflexió a magyar „hibrid revizionizmus”-ra

Felvidék

ha másért nem is, a szintén nagyon mélyről induló magyar–szerb és magyar–szlovák
államközi viszony működésének mai normalitása miatt érdemes egy újabb halvány esélyt
adni a magyar–román kapcsolatoknak”.

Elkészült a kisebbségi kormánybiztos jelentése: hétszeresére növekedett a
példaértékű önkormányzatok száma

Felvidék

József Könyvtár a fenntartó, a Nyitra Megyei Önkormányzat támogatásának köszönhetően
újul meg. A megye az MKP frakciójának javaslatára hagyta jóvá a régió szempontjából nagyon
fontos beruházásokat. A terepszemlén Becse Norbert, a párt komáromi járási elnöke mellett
jelen volt Csenger Tibor (MKP), Nyitra megye alelnöke és Farkas Iván, a megyei frakció
elnöke is.

Megkezdődött az újvidéki Covid-kórház építése
2021. április 28. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó
Elkezdődött Újvidéken a Covid-kórház építése, amelyik a harmadik ilyen intézmény lesz
Szerbiában, Vajdaságban pedig az első. Az ünnepélyes alapkőletételen Aleksandar Vučić
államfő is részt vett. Az új kórház a Mišelukon épül, s az ünnepségen jelen volt Zlatibor
Lončar egészségügyi miniszter, Nebojša Stefanović védelmi miniszter, Igor Mirović
tartomány kormányfő, Miloš Vučević, Újvidék polgármestere és Zoran Gojković tartományi
egészségügyi titkár is. A munkálatoknak a tervek szerint a nyár végéig be kellene fejeződniük,
a Covid-kórház pedig a becslések szerint szeptember 1-jéig elkészül, amikor is fogadhatja az
első pácienseket. „Ügyeljenek rá, hogy időben végezzenek, mindannyiunk büszkeségére, s
hogy legyen elég kapacitásunk a gyógykezelésre” – üzente Vučić a munkásoknak.

Letették a Horvát Ház alapkövét Szabadkán
2021. április 28. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A horvát kül- és Európa-ügyi miniszter jelenlétében, a jelképes alapkőletétellel megkezdődött
a Horvát Ház építése Szabadkán. A nemzeti tanácson kívül az épületben helyet kapnak majd a
legjelentősebb horvát művelődési intézmények is. A telekvásárláshoz és az építkezéshez
szükséges pénzeszközöket a horvát kormány biztosította. Az alapba jelképesen három követ
helyeztek, amelyek azokról a területekről származnak, ahonnan a horvátok három
legnagyobb csoportja érkezett Szerbia mai területére, valamint egy időkapszulát is
elhelyeztek.
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2021. április 28. – Felvidék Ma
Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos hivatala arról tájékoztatta portálunkat, hogy az
elmúlt négy évben hétszeresére növekedett azon önkormányzatok száma, amelyek a lehető
legnagyobb mértékben alkalmazzák a jogszabályi kötelezettségeiket és lehetőségeiket a
kétnyelvűsítés terén. Míg 2016-ban csupán 8 ilyen példaértékű önkormányzat volt
Szlovákiában, a kormánybiztos által készített legutóbbi jelentés szerint, mely a 2019 és 2020
közötti időszakot vizsgálja, már 58 ilyen település van – egy kivételével mind magyar.

KMKSZ ISZ újratöltve – tervek a következő hónapokra
2021. április 28. – karpat.in.ua, Kárpátalja
Tavasz van. Egyre színesebb a természet is. Az erdők egyhangú téli színét felváltotta a
színskála egészében pompázó virágok és növények mosolyra derítő látványa. A természethez
hasonlóan a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ) is
szeretné bővíteni programjainak színpalettáját. A már meghirdetett és tervezett
eseményekről beszélt Dobsa István, a Szervezet elnöke. „A múlt héten tartott elnökségi
megbeszélésen rendkívül jó ötletek merültek fel, melyek megvalósításán fogunk dolgozni,
mégpedig gőzerővel. Szeretnénk, ha – karanténszinttől függetlenül – az itthon lévő
fiataloknak lenne választásuk programok terén, hogy eldönthessék, hol és mivel szeretnék
eltölteni a hétvégéiket.” – nyilatkozta Dobsa.

„Amint lehetséges lesz, a kárpátaljai magyar közösség is kapni fog az
oltóanyagból”
2021. április 28. – Kárpátalja
Már több mint egy év eltelt azóta, hogy Ukrajnában bejegyezték az első koronavírus-fertőzött
személyt. 2020 márciusától az emberek mindennapjai merőben megváltoztak, a pandémia
mindenre hatást gyakorol azóta is. Az egészségügyben dolgozókra hatalmas nyomás
nehezedik, miközben naponta megannyi kihívással kell szembenézniük. Csökkenő számmal
ugyan, de vannak, akik most is kételkednek a vírus létezésében, s vannak, akik arra várnak,
hogy minél hamarabb megkapják a védőoltást. Vannak, akik elhatározták, ott segítenek a
járvány elleni harcban, ahol csak tudnak. Ozsváth Kálmán, Újpest kormánypárti
önkormányzati képviselője az Országos Mentőszolgálat önkéntes gépkocsivezetőjeként mesélt
a Kárpátalja hírportálnak a megpróbáltatásokról, a mindennapos küzdelmekről, a járvány
elleni védekezésről, a védőoltás fontosságáról. „Az önkéntesség nagyon jó dolog, én nagyon
szeretem csinálni – karitatíve, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül az emberekért, a
környezetünkért tenni valamit. Meggyőződésem, hogy én sokkal többet kapok ettől a
köszönetek és a hála által.” – hangsúlyozta Ozsváth.
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Vajdaság

2021. április 28. – Magyar Szó
Zárt ajtók mögött zajlott a parlament épületében a politikai pártok közötti egyeztetés,
amelyen 26 párt és tömörülés vett részt, hogy ismertesse a soron következő választások
lebonyolításával kapcsolatos álláspontját. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség
képviseletében szintén jelen volt a pátközi megbeszélésen, ennek kapcsán közösségi oldalán
számolt be: „Jó hangulatú, tartalmas, bizakodásra alapot adó, közel négy órás beszélgetés
volt. A kölcsönös tisztelet, a bizalomépítés szándéka hatotta át. Felüdülő volt, nem ehhez
szoktunk a szerb belpolitikában." – adta közzé a pártelnök.

Kárpátalja

Pásztor: Jó hangulatú, előremutató megbeszélés

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2021. április 28. – Kossuth Rádió

A 2014 májusában Tőkés László EP-képviselő, nagyváradi irodájára kitűzte a székely zászlót.
Egy hónap múlva a helyi rendőrség szabálysértési eljárást indított ellene. Megállapításuk
szerint a székely zászló reklámlobogónak minősül, kitűzése előzetes engedélyezéshez kötött,
ergo vegye be. Így kezdődött az az ügy aminek végére kedden tett pontot az Emberi Jogok
Európai Bírósága. Kártérítést ítélt meg Tőkés Lászlónak, ugyanis a székely zászló kitűzésének
ügyében a román hatóságok megsértették az Emberi Jogok Európai Egyezményének a
véleménynyilvánítás szabadságáról szóló cikkét. Az ítéletre reagált Tőkés László.

Magyar polgármesterek és megyei képviselők írták alá azt a nyilatkozatot, amelyben kérik,
hogy az EU-ban élő ötvenmillió, őshonos nemzeti közösséghez és nyelvi csoporthoz tartozó
polgár érdekeit szem előtt tartva, az Európai Bizottság módosítsa korábbi elutasító döntését,
és vegye ismét napirendre a Minority SafePackben foglalt javaslatokat. A nyilatkozat
kezdeményezője az önkormányzati kérdésekkel foglalkozó Pro Civis polgári társulás. Elnökét,
egyben Csallóközcsütörtök polgármesterét, Őry Pétert kérdeztük.

Pedagógusképzést tartanak a Budapesti Hagyományok Háza támogatásával nagyváradi
Csillagocska Alapítvány munkatársai. Az Ekete-Pekete című továbbképzőn a járványhelyzet
miatt csak 15 pedagógus vehet részt. Az ötnapos tanfolyam célja nemcsak a pedagógusi
ismeretek bővítése a gyermekpszichológia, néptánc, népzene és játék témakörökben, de a
hagyományok, a helyi örökségek ismertetése és továbbadása is. x

Temesváron a múlt héten zajlottak a nyolcadikosok próbavizsgái, egy héttel korábban pedig
az érettségi előtt állók ismerkedtek a vizsgakörülményekkel. Azért került sor most a
próbavizsgákra, mert az oktatási tárca által meghatározott eredeti időpontban a város a
magas koronavírus-fertőzöttség miatt vesztegzár alatt volt. Annak ellenére, hogy huzamos
online képzés után a vizsgákon ültek először ismét iskolapadba, illetve a nyolcadikosok új
típusú tételsorokkal ismerkedtek, a temesvári Bartók Béla Líceum végzősei jóval az országos
átlag fölötti arányban vették sikerrel az akadályokat. Az eredményekről és az igazi vizsgákra
való felkészülés folytatásáról az iskola igazgatóját, Erdei Ildikót kérdeztük.
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A Nagybecskereki Püspökségi Caritas tisztító és fertőtlenítő szereket tartalmazó
adománycsomagot adott át a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolának. A segélyszervezet
és az iskola vezetői egy hamarosan beinduló felvilágosító programról is megállapodtak.

Egyre több kalotaszegi településen fognak össze a lakosok és szedik össze a szétdobált
szemetet. Nemrég a kisbácsiak takarítottak, most a község egy másik településén, Mérában
szerveztek szemétszedési akciót.

Azt már megszokhattuk, hogy az utóbbi időben szinte minden online-térbe került, így a
hétvégén, szombaton egy virtuális főzőverseny zajlott a Kárpát-medencében. Négy muzslyai
csapat is bevállalta ezt a megmérettetést. Tudósítónk a bánátiak főzőhelyeit járta végig, előtte
viszont a fő szervezőt, a budapesti Simon Tamást, a Szabadtűzi Lovagrend Nagymesterét
hívta fel telefonon.
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