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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Kelemen Hunor: a kormányzás nem cél, hanem eszköz ahhoz, hogy a 

társadalom problémáira megoldást találjunk 
2022. január 26. – maszol.ro 

Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét az elmúlt esztendő nehézségeiről és a 2022-es év 

prioritásairól kérdezték, arról, a politikai elit miképpen lábalt ki a tavalyi válságból és ez 

mennyire befolyásolta az ország ügyeit, illetve hogy idén melyek lesznek azok az ügyek, 

amelyek várhatóan meghatározzák majd a közbeszédet és a romániai magyar szempontjából 

kulcskérdésnek minősülnek. Nem kerülték el a SIIJ felszámolásának kérdését és a kötelező 

munkahelyi Covid-igazolvány bevezetésének fiaskóját sem. Az legújabb kormányt, amelyben 

a Szociáldemokrata Párt (PSD) mellett a PNL, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek 

parlamenti frakciója alkot nagykoalíciót, november végén iktatták be, és máris úgy tűnik, a 

súrlódások elkerülhetetlenek.  

 

Évfordulós ünnep volt a székelyeknél 
2022. január 26. – TEOL 

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár, a bonyhádi-dombóvári térség országgyűlési 

képviselője részt vett és beszédet mondott szerda este a városi könyvtárban, a Bátaszéki 

Székelyek Baráti Köre által szervezett megemlékezésen, amelyet dr. Németh Kálmán, a 

bukovinai székelyek hazahozatalát szorgalmazó józseffalvi lelkész emlékére rendeztek. Az 

eseményről hamarosan részletesen is beszámolunk. 

 

Idén ismét indulnak zarándokvonatok Magyarországról Csíksomlyóra 
2022. január 26. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro 

Idén újra indít zarándokvonatokat a MÁV a Misszió Tours Utazási Irodával közösen: 

júniusban Csíksomlyóra és a lengyelországi czestochowai pálos kegyhelyre, szeptemberben 

pedig a bosznia-hercegovinai Medjugorjéba – közölték a szervezők szerdán sajtótájékoztatón, 

Budapesten. Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős 

államtitkára kiemelte: a zarándokvonatok azt üzenik, hogy itt Közép-Európában, 

Magyarországon a keresztény kultúra nem „dohos”, „múzeumból előrángatható” emlék, 

hanem a „mai napig velünk élő szokás”. Az államtitkár szerint a zarándoklatok másik fontos 

vonása, hogy közösségi élmény. Aki zarándokol, az a másikra, a közösségre van bízva. 
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https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-a-kormanyzas-nem-cel-hanem-eszkoz-ahhoz-hogy-a-tarsadalom-problemaira-megoldast-talaljunk
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Borsodi Attila kapta idén a Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíjat 
2022. január 26. – MTI, Magyar Nemzet, Webrádió 

Borsodi Attila, a Magyar Nemzet munkatársa kapta idén a Szalézi Szent Ferenc-

sajtóösztöndíjat - közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) szerdán az MTI-

vel. Az MKPK elismerését Veres András győri megyés püspök, a testület elnöke adta át 

szerdán Budapesten - írták. Az újságírói hivatás megbecsülésének jeléül a püspökök testülete 

2001 óta minden évben támogatja a média egy munkatársát a "keresztény értékrend 

szakmailag megalapozott és hiteles képviseletének elősegítéséért a nem egyházi sajtóban" - 

olvasható a közleményben. Az MTI-hez eljuttatott tájékoztató szerint Borsodi Attila pályája 

elején többnyire politikai témájú cikkeket írt, később a vidéki magyarság ügyei, az emberi 

sorsok, problémák felé fordult. Idővel egyre több írása született nemzetpolitikai kérdésekről, 

a határon túli magyarok helyzetéről, jószolgálati tevékenységekről és egyházi témákról. 

Borsodi Attila a Magyar Nemzet hasábjain folyamatosan beszámol a Katolikus Karitász 

munkájáról és interjúkat készít a nagyobb keresztény ünnepek alkalmával. 

 

Csapj fel népszámosnak! – önkénteseket toboroz a Népszámlálás.ro 
2022. január 26. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

A népszámlálás önkitöltéses szakaszában sokaknak segítségre lesz szüksége az online kérdőív 

kitöltésében. Ennek a folyamatnak a bátorítására, segítésére toboroz önkénteseket, 

„népszámosokat” a Népszámlálás.ro. Olyan személyeket keresnek, akik jártasok az internet 

használatában és a népszámlálás során, március 14. és május 15. között segítenének majd 

másoknak is a kitöltésben. 

 

Falumúzeumot avattak Szentjobbon 
2022. január 26. – Bihari Napló 

Egy új hagyományőrző központtal bővült Szentjobb. A központot, ahol a falumúzeum 

működni fog, január 21-én avatták fel és nyitották meg a közönség előtt. A magyar kormány 

segítségével, a Bethlen Gábor Alap támogatásával egy szobát sikerült felújítani, rendbe tenni. 

A régi falusi életet szemléltető tárgyak gyűjtését már jóval korábban megkezdték, így volt 

miből berendezni. A falumúzeumba beállítottak egy régi, az 1900-as évek elejéről származó 

szalmazsákos ágyat, kenderből szőtt lepedővel, valamint egy szövőszéket, amit a későbbiek 

során használni is fognak. Ezen túl kiállították a kenyérsütéshez való eszközöket és más 

konyhai használati tárgyakat. Az épület másik három helyiségét is szeretnék felújítani és 

berendezni. Az épület a helyi önkormányzat tulajdona, de használatba kapta a Pro Szentjobb 

Alapítvány, hogy működtessen benne egy falumúzeumot. 

 

A Gyilkostó gyilkosai – nyílt levél Székelyföld közvéleményéhez és 

Gyergyószentmiklós Városi Tanácsához 

2022. január 26. – szekelyhon.ro 

E
rd

é
ly

 
E

rd
é

ly
 

M
a

g
ya

ro
rs

zá
g

 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/01/lapunk-munkatarsa-borsodi-attila-kapta-a-szalezi-sajtoosztondijat
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A Gyilkos-tó és Gyilkostó üdülőtelep elhanyagolt állapota, az ezekkel kapcsolatos 

nemtörődömség, a koncepció teljes hiánya, mi több, a feltételezett visszaélések miatt nyílt 

levelet fogalmazott meg Hantz Péter kutató, biofizikus. 

 

Kiss Tamás: Kárpátaljáról és Újvidékről még mindig sokkal több diák tanul 

Magyarországon, mint Erdélyből  
2022. január 26. – transindex.ro 

A Transindex az oktatási migrációt körüljáró cikksorozata részeként most Kiss Tamás 

szociológussal, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatójával beszélgetett. 

 

Tőkés László szerint ma „hitvallás erejű”, ha valaki magyarnak vallja magát 
2022. január 26. – Krónika 

Az erdélyi magyarság vészes fogyatkozása mára drámai méreteket öltött, így „hitvallás erejű”, 

ha valaki megszámláltatja és magyarnak vallja magát – mondta a közelgő népszámlálás 

kapcsán Tőkés László. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke szerdán 

Szatmárnémetiben tartott sajtótájékoztatót Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke és 

Veres-Kupán Enikő, az EMNT Szatmár megyei elnöke társaságában. Tőkés László úgy 

vélekedett, hogy „a fennálló országos veszélyhelyzet külön is kiterjeszthető az erdélyi, 

magyarországi és a teljes Kárpát-medencei magyarságra, hiszen – a koronavírus-járványon 

túl – számos egyéb veszély is fenyegeti megmaradásunkat”. Az EMNT elnöke rámutatott: a 

közelgő magyarországi országgyűlési választás, valamint az azzal egyidőben megszervezendő 

népszavazás és a romániai népszámlálás mind-mind olyan ügyek, melyek a veszélyhelyzetből 

való kiutat szegélyezik, s ezeket a veszélyeket hivatottak elhárítani. 

 

A mese véget ért. Pénz kell a szórványmagyarság fenntartásához 
2022. január 26. – Horváth Szomolai Andrea – ma7.sk  

Elszomorítóak a népszámlálási adatok a Zoboralján. A Felvidéki szórványban az országos 

adatokkal párhuzamban csökkent a magyarság száma. A faluvezetők szerint most már ideje 

lenne felhívni a figyelmet arra, hogy valós segítségre van szükség, a szórvány nem él meg a 

néptáncból, a népzenéből és a hagyományokra épülő kultúrából. Stabilitás és biztonság kell a 

fiataloknak. Nyitra járásban, ahová a zoboralji, illetve zoborvidéki tizenhárom magyar 

település is tartozik mindössze négy százalékon tartja magát a magyarság – derült ki a 2021-

es népszámlálási adatokból. A szórványvidéken aggasztó a helyzet, kérdéses, miért vállalják 

többen azt, hogy magyar az anyanyelvük, mint azt, hogy magyar a nemzetiségük. 

 

Rigó: Híd az egyetlen platform, amely teljesen megújult országos szinten 
2022. január 26. – bumm.sk  

Az elmúlt napokban feltűnt, hogy a Szövetség egyes platformjai helyi szinten is elkezdtek 

ébredezni csipkerózsika álmukból. Elsősorban az MKP és Híd platformok regionális 
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https://ma7.sk/tajaink/a-mese-veget-ert-penz-kell-a-szorvanymagyarsag-fenntartasahoz
https://www.bumm.sk/belfold/2022/01/26/rigo-hid-az-egyetlen-platform-amely-teljesen-megujult-orszagos-szinten


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. január 27. 

 

szervezetei újulnak meg. Rigó Konrádtól, a Híd-platform elnökétől arról érdeklődtünk, 

létezik-e helyi szinten Híd és milyen célokkal folytatják. „A 2020-as választást követően 

értelemszerűen nagy volt a csalódottság a tagokban is és ez természetesen lemorzsolódást is 

jelentett. Hoztunk egy komoly döntést, hogy a Szövetségben folytatjuk tovább. Viszont 

minden regionális és helyi politikusunk is hangsúlyozza, hogy a szlovák-magyar 

együttműködésen alapuló politikát, a magát toleránsnak és elfogadónak tekintő magyar 

politikát Szlovákiában fontosnak tartják. Akik így gondolkodnak, maradtak és maradni is 

fognak. A mi politikai platformunk továbbra is egyedi a szlovákiai politikai színtéren es ennek 

köszönhetően a Szövetség is." - emelte ki Rigó.  

 

Tisztújító közgyűlést tartott a Lévai Szent László Kör 
2022. január 26. – felvidek.ma, ma7.sk  

Január 25-én került sor a Reviczky Házban az idén tevékenysége kilencedik évébe lépett 

Lévai Szent László Kör tisztújító közgyűlésére. A szép számban megjelent tagság a Miatyánk 

fohásszal kezdte a közgyűlést, melyet Puksa Ferenc tagtársuk és unokája mielőbbi 

gyógyulásáért ajánlott fel. A közgyűlés bizottságainak megválasztása után a pénztári és 

ellenőrző bizottsági beszámolókat követően Müller Péter, a kör elnöke gazdag képanyaggal 

illusztrált vetített prezentációban mutatta be a kör elmúlt két évben folytatott tevékenységét, 

mivel egy éve a járványhelyzet miatt nem lehetett nyilvános közgyűlést összehívni. A járvány 

eddigi két éve alatt körünk – az Ivkovič Krisztina által szerkesztett – szinte napi aktualitású 

Facebook-oldalának gondolataival, online szentmisével, vagy heti hírlevek formájában 

nyújtott lelki táplálékot nemcsak körünk, egyházközösségünk tagjainak, de ismerőseinknek 

is. 

 

A Komáromi járás falvai: lassan csökkenő, de még egyértelmű magyar többség 
2022. január 26. – Új Szó 

A 37 járásbeli község 2011-hez képest sem a lakosságszám, sem a nemzetiségi hovatartozás 

terén nem vett 180 fokos fordulatot. Az említett kategóriák mégis „mozgásban vannak”, de 

egyelőre egy stagnáló szlovákiai vidéki régió benyomását keltik. Arányaiban Szilas (91,13%), 

Dunamocs (87,81%) és Búcs (86,76%) számítanak a „legmagyarabb” községeknek – ám 

fontos hozzátenni, hogy 2011-hez képest még ezek a mutatók is csökkentek néhány 

százalékkal. Akkoriban még hét járásbeli faluban képeztek a magyarok 90% fölötti többséget. 

Ez a jelenség 2021-ra, mint láttuk, csak egy falura olvadt. Az eredetileg is magyar többségű 

lakosság aránya csupán Karván, Virten és Megyercsen nőtt 5-3% közötti mértékben, 

mindenhol máshol valamekkora mértékű csökkenésnek lehetünk tanúi. A magyar–szlovák 

arány egy községben sem módosult az előbbi etnikum rovására, ám van olyan hely, ahol 

újabb 10 év múlva jó eséllyel sor kerülhet.  

Lassul a magyar fogyás a Felvidéken 
2022. január 27. – Veczán Zoltán – Mandiner 

Kijöttek az új népszámlálási adatok: fél Szlovákia keletről nyugatra vándorol, a csallóközi 

magyar szigetet szlovák telepesek hada fenyegeti. Ezúttal 34 ezer ember csak másodlagos 
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identitásában vallotta magát magyarnak, s nem tudni, mit jelent ez a gyakorlatban. Egy éve 

borzolta a kedélyeket Szlovákiában a kérdés, milyen hatással lesz a kisebbségek 

kimutathatóságára, hogy az új népszámlálási gyakorlat szerint második identitást is meg 

lehet jelölni az első mellett. Vajon élve a lehetőséggel előbújnak a rejtőzködő magyarok, vagy 

ellenkezőleg, tovább morzsolja az eddig egyértelműen magyar identitású tömböt a lehetőség? 

Most az eredmények tekintetében a 2011-es 458 467-hez képest 35 692-vel vagy csak 1603-

mal fogyott a felvidéki magyarság? 

(A cikk teljes terjedelmében megtalálható a Mandiner 2022. január 27-i számában.) 

 

Élőben közvetítjük a magyar kultúra napjának vajdasági központi ünnepségét 
2022. január 27. – Pannon RTV 

Ma tartják meg Palicson a magyar kultúra napjának délvidéki központi ünnepségét. A 

rendezvény 18 órakor kezdődik, a műsort élőben közvetíti a Pannon Televízió és a Szabadkai 

Magyar Rádió. Televíziós műsorunk ezáltal megváltozik. A fél hatkor kezdődő híradó után, a 

Közügyek helyett láthatják nézőink a magyar kultúra napjának központi ünnepségének 

közvetítését. 

 

Aktív pihenés a szakkör 
2022. január 26. – Magyar Szó 

A felsőhegyi Könyvtár Kör több mint tíz éve alakult meg, abból a szándékból, hogy az 

érdeklődők közösen kézimunkázzanak, hímezzenek, horgoljanak, üveget vagy tojást fessenek, 

mézeskalácsot süssenek, valamint hogy ezt a sokrétű tudást átadják a jövő generációjának 

különböző kézműves-foglalkozásokon. Helyileg a község épületében tevékenykednek, ahol ezt 

az aktív pihenést végezhetik. Tavaly novemberben megjelent a Nemzeti Művelődési Intézet 

pályázata, amelyen különböző szakkörök eszközeire lehetett igényt tartani. Olyan szakköri 

programról van szó, amely magában foglalja a hímzés, nemezelés, gyöngyfűzés, mézeskalács-

készítés, csipkeverés és a vesszőfonás megtanítását az érdeklődőknek. A Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet segítségével ezekből háromra sikeresen pályáztak, és kettőhöz, a 

hímzéshez és a gyöngyfűzéshez a felszerelés is megérkezett Felsőhegyre. 

 
 

 

Ökumenikus imahetet tartanak Beregszászon. Mottója: „Láttuk csillagát 

napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” 
2022. január 26. – Karpat.in.ua 

A napkeleti bölcsek történetének egy-egy mozzanata jelenik meg ezeken az alkalmakon az 

igehallgatók előtt. A felekezet közötti nyitó istentiszteletet az ortodox egyház Szentháromság 
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Mihály székesegyházában tartották, ugyanis a magyar történelmi egyházak mellett Ukrajna 

ortodox egyháza is bekapcsolódik az alkalmakba. A hét folyamán Beregszász római és görög 

katolikus, valamint református templomában is zajlanak az ökumenikus istentiszteletek, 

amelyeken a keresztények egységéért és a békéért imádkoznak. 

 

Szijjártó kevésbé bizakodó azt illetően, hogy 2022 jobb év lesz a magyar–ukrán 

kapcsolatok szempontjából 
2022. január 26. – Kiszo.net 

Bármilyen gesztust tettünk eddig, pozitív visszaigazolást gyakorlatilag nem kaptunk cserébe – 

hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Magyar Nemzetnek adott 

interjúban a magyar–ukrán kapcsolatokkal kapcsolatban. Mondok egy példát: az ukránok 

kértek egy telefonbeszélgetést Orbán Viktor miniszterelnök úrral tavaly év végén. Volodimir 

Zelenszkij elnök minden jót elmondott neki Magyarországról, nagyon pozitívan festette le a 

kétoldalú kapcsolatok jövőjét, majd kis túlzással rögtön a telefonbeszélgetés után 

beterjesztett egy törvényjavaslatot az ukrán parlamentben, ami arról szól, hogy kettős 

állampolgárok nem láthatnak el közhivatalt – idézte fel a történteket Szijjártó Péter. 

 

Glück Gábor a soknemzetiségű lét hiteles ábrázolója 
2022. január 26. – Kiszo.net 

A mai rendezvény újabb bizonysága annak, hogy Magyarország Ungvári Főkonzulátusa 

fontos kulturális missziót is felvállalva igyekszik elősegíteni a népeink, nemzeteink közötti 

jobb megértést – fogalmazott Bacskai József főkonzul a Glück Gábor festő- és grafikusművész 

születésének 110. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján, a külképviselet 

aulájában, január 26-án, szerdán. A magyar diplomata szerint erre most még nagyobb 

szükség van, mint korábban, ugyanakkor bízik abban, hogy az újesztendőben Magyarország 

és Ukrajna kapcsolata mindkét fél részére kedvezően rendeződik. 

 

Alkotás és tenni akarás 
2022. január 26. – Népújság 

A magyar kultúra napja alkalmából idén egy év kihagyás után ismét élőben, ünnepélyes 

keretek között adták át Lendván a Zala György kulturális díjakat, a muravidéki magyar 

közösség legrangosabb kulturális elismeréseit. Mint többször is elhangzott a díjkiosztón, a 

díjazottak, Végi Noémi, Kovács Tibor – Ringó (képünkön) és Herženjak Marija magyar nyelv 

és kultúra iránti elkötelezettsége példaértékű lehet az egész közösség előtt.   

 

Újabb támogatások a kétnyelvű oktatásba 
2022. január 26. – Népújság 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) székházában tartott 

keddi sajtótájékoztatón Horváth Ferenc elnök szólt a kétnyelvű iskolák, illetve óvodák 
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https://kiszo.net/2022/01/26/szijjarto-kevesbe-bizakodo-azt-illetoen-hogy-2022-jobb-ev-lesz-a-magyar-ukran-kapcsolatok-szempontjabol/
https://kiszo.net/2022/01/26/szijjarto-kevesbe-bizakodo-azt-illetoen-hogy-2022-jobb-ev-lesz-a-magyar-ukran-kapcsolatok-szempontjabol/
https://kiszo.net/2022/01/26/gluck-gabor-a-soknemzetisegu-let-hiteles-abrazoloja/
https://www.nepujsag.net/kultura/11713-alkot%C3%A1s-%C3%A9s-tenni-akar%C3%A1s.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/11714-%C3%BAjabb-t%C3%A1mogat%C3%A1sok-a-k%C3%A9tnyelv%C5%B1-oktat%C3%A1sba.html
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fejlesztésére irányuló újabb anyaországi támogatásokról, míg Balaskó Enikő, az MMÖNK 

szakmunkatársa ismertette a hetési népviselet felvételét a Magyar Értéktárba. Horváth 

Ferenc elnök először összegezte az elmúlt időszak anyaországi támogatásaiból már 

megvalósítás alatt álló projekteket, így szólt az 1. Sz. Lendvai KÁI Gyertyánosi Fiókiskolája 

melletti tornaterem építésének tavalyi időkapszulás elindítását, illetve a középiskola 

bővítésére érkezett eszközökről.  Hangsúlyozta, a magyarországi támogatások mellett a 

szlovén kormány is biztosított eszközöket a Lendvai KÁI éppen zajló bővítésére, illetve a 

Pártosfalvi KÁI szinte teljeskörű felújítására. 

 

Kötelességünk az emlékezés 
2022. január 26. – Népújság 

Január 27-e a holokauszt nemzetközi emléknapja, amikor a világon mindenütt 

megemlékeznek a népirtás áldozatairól. E nap az emlékezés napja a hosszúfalui izraelita 

temetőben is, hiszen 1944-ben Lendván is megkezdődött a zsidók üldözése. Január 27-e a 

legnagyobb második világháborús megsemmisítőtábor, az auschwitzi koncentrációs tábor 

felszabadításának napja, az emlékezés napja a körülbelül hatmillió emberre, akik egy 

embertelen ideológia miatti üldözés következtében az életüket vesztették. 1944 tavaszán a 

vidékünkről 220 zsidót internáltak, s az elhurcoltak közül mindössze 18-an tértek haza, ami 

jelentősen megváltoztatta Lendva gazdasági, szociális és kulturális arculatát, könyörtelenül 

véget vetve a város zsidó közössége létének. Az áldozatokra emlékezve január 26-án a 

hosszúfalui zsidó temetőben csendes koszorúzásra került sor, amelyen már hagyományosan 

Borut Pahor, Szlovénia államelnöke helyezett el koszorút. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. január 26. – Kossuth Rádió 

 

Zuzana Caputová szlovák köztársasági elnök szerint a népszámlálás eredményeit a nemzeti 

kisebbségek javára kell értelmezni. Vannak, akik úgy vélik sajnálatos, hogy Čaputová akkor 

nem nyilatkozott az ügyben, amikor a nemzetiségre vonatkozó második kérdés bekerült a 

népszámlálás kérdőívébe. Mint ismeretes a 2021-es szlovákiai népszámlálás során lehetőség 

nyílt arra, hogy az emberek két nemzetiséget is bejelöljenek. 

 

Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte a Románia Magyar Pedagógusok Szövetsége. A 

jubileum alkalmából tartott ünnepi konferencián előtérbe kerültek a pedagógusok szakmai 

  

https://www.nepujsag.net/horizont/11722-k%C3%B6teless%C3%A9g%C3%BCnk-az-eml%C3%A9kez%C3%A9s.html
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kihívásai, az online oktatás nehézségei, közösségépítés a szórványban, illetve a múlt, jelen és 

természetesen a jövőre vonatkozó tervek is.  

 

Elsősorban a kollégium lakói, illetve a kilencedikesek számára szerveztek tanulástámogató 

programokat a temesvári Bartók Béla líceumban, a Bethlen Gábor Alapkezelő anyagi 

segítségével. Ezekkel a diákok beilleszkedésének hatékonyabbá tétele, a felzárkóztatás, a 

tanulmányi szintek kiegyenlítése volt a cél.  Az iskola igazgatóját, Erdei Ildikót kérdeztük a 

programokról. 

Zoboralján már a kilencvenes években iskolabusszal szállították a gyerekeket a magyar 

iskolába. Szórványvidéken ugyanis ez az egyedüli lehetőség arra, hogy a diákok eljussanak a 

magyar iskolába, illetve, hogy megmaradjon a magyar oktatási intézmény. Ezt ismerte fel a 

Rákóczi Szövetség, amely iskolabusz-programot indított. Erről majd a következő napokban 

számolunk be, de most a Zoboralji Kulturális és Információs Központ igazgatóját, Ladányi 

Lajost a helyi tapasztalatokról halljuk. 

 

Önálló ülésben, evésben, a cipő felhúzásában is jelentős eredményeket érhetnek el azok, 

akiket ezekben a napokban elvisznek a székelyudvarhelyi Baptista imaházban tartott 

foglalkozásokra. Ezúttal 25, Székelyföld különböző részéből érkezett, központi idegrendszeri 

problémával küzdő gyereket és felnőttet segít fejlesztő foglalkozásokkal a Semmelweis 

Egyetem Pető András Kara. Öt éve a háromszéki Ilyefalván is elindult a konduktorképzés. 

Idén végez az első évfolyam, így hamarosan helyi szakemberek alkalmazzák Erdélyben a 

konduktív pedagógiát. 

 

A Kárpátaljai Márkacsalád program népszerűsítésén dolgozik a Kárpátaljai Magyar 

Vállalkozók Szövetsége. A kínálatban többek között lekvár, szörp, gyümölcslé, fafaragványok, 

zöldségek és gyümölcsök, valamint borok is találhatóak. 

 

Véget ért a Virágos Magyarország 2021 verseny. A környezetszépítő versenynek a 

Legvirágosabb határon túli település kategóriájában Erdélyből Kalotaszentkirály, Felvidékről 

Tardoskedd, Vajdaságból Palics lett a győztese.  A verseny vajdasági lebonyolításában a 

LandART civil szervezet vett részt. 


