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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Idén is segíti a Nemzetpolitikai Államtitkárság a kárpátaljai magyarság digitális 

felzárkóztatását 
2022. február 1. – Magyar Nemzet, Felvidék Ma, Kárpátalja Ma, Vajdaság Ma 

Idén is segíti a Miniszterelnök nemzetpolitikai államtitkársága a kárpátaljai magyarság 

digitális felzárkóztatását – erről kedden délután közleményben tájékoztattak. Emlékeztettek 

arra, hogy a nemzetpolitikai államtitkárság a kárpátaljai szociális programcsomag részeként 

idén negyedik alkalommal hirdeti meg a programot a Kárpátalja magyarlakta településein élők 

digitális felzárkóztatására. Ezzel a magyar családok széles sávú internethez való hozzáférését 

segítik elő. A felhívásra a mai naptól lehet jelentkezni. A program kárpátaljai lebonyolítója a 

KMKSZ Jótékonysági Alapítványa. A programban internethez való csatlakozásra és egyhavi 

előfizetés biztosítására lehet pályázni. Az idei kiírásban – tavalyhoz hasonlóan – 

magánszemélyek mellett a kárpátaljai magyar közintézmények is részt vehetnek. A teljes 

keretösszeg 25 millió forint. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a kiírás rendkívül 

népszerű, amit a pályázatok évről évre növekvő száma bizonyít. Tavaly az előző évhez képest 

csaknem megduplázódott a benyújtott és nyertes pályázatok száma. A program aktualitása, 

hogy a széles sávú internet elérése a járványügyi korlátozások során nagyban elősegíti a magyar 

diákok távoktatásban való részvételét, továbbá bővülnek a TV21 Ungvár magyar nyelvű 

csatorna vételi lehetőségei azokon a magyarok lakta településeken, ahol nem adottak a 

földfelszíni vétel feltételei – mutattak rá. 

 

Jelentősen nőttek a civil szervezetek forrásai 
2022. február 1. – MTI, Híradó, Demokrata 

Jelentősen nőttek a civil szervezetek számára rendelkezésre álló források 2018-tól – mondta a 

Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára kedden 

Dombóváron. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, 

a térség fideszes országgyűlési képviselője köszöntőjében emlékeztetett: a rendszerváltáskor az 

állam és az önkormányzatok az élet több területéről kivonultak. Az így keletkezett űrt a civil 

szervezetek töltötték be a kultúrában, a szociális ellátásban, a sportban és a 

hagyományőrzésben. Hangsúlyozta, az elmúlt 12 évben a kormány egyik legfontosabb teendője 

a közössége építése, erősítése volt. „Csak erős közösségek tudnak megmaradni a változó 

világban. Ha nem közösségekben növünk fel, a gyökereinket veszítjük el.” 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/02/tovabb-segitik-a-karpataljai-magyarok-digitalis-felzarkozasat
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/02/tovabb-segitik-a-karpataljai-magyarok-digitalis-felzarkozasat
https://demokrata.hu/magyarorszag/jelentosen-nottek-a-civil-szervezetek-forrasai-482045/
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Elkezdődött a romániai népszámlálás első szakasza 
2022. február 1. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Elkezdődött kedden a romániai nép- és lakásszámlálás első szakasza, amely március 13-áig tart 

– közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS). Ebben a szakaszban zajlik az adminisztratív 

adatbázisokból történő adatátvétel. A népszámlálás második, újdonságnak számító önkitöltős 

szakasza március 14-e és május 15-e között zajlik majd. Ebben az időszakban interneten 

keresztül lehet kitölteni a kérdőíveket, ez bármilyen okostelefonról, táblagépről, laptopról vagy 

számítógépről elvégezhető. A kérdőív román nyelven, a nemzeti kisebbségek nyelvén és angolul 

is elérhető. 

 

Népszámlálás: a csángószövetség elnöke szerint erőt kell mutatniuk a moldvai 

csángóknak 
2022. február 1. – maszol.ro 

A kormány által hétfőn véglegesített népszámlálási kérdőíveken a csángó identitás az „egyéb 

nemzetiségek” választható alkategóriájaként szerepel és nem került be a magyar nemzetiség 

alkategóriájaként. A közelgő összeírással kapcsolatosan Pogár László, a Moldvai 

Csángómagyarok Szövetségének elnöke nyilatkozott a maszol.ro-nak. 

 

Igényfelméréssel indul az újabb Hargita megyei játszótér építési program 
2022. február 1. – maszol.ro 

Kérdőíves igényfelméréssel szólítja meg a megye településeinek önkormányzatait Hargita 

Megye Tanácsa játszóterek, közösségi terek felújítása vagy kialakítása érdekében. Hargita 

Megye Tanácsa a 2008-ban indított játszótérépítési projektjéhez hasonlóan újabb programot 

tervez indítani. Első lépésként igényfelmérést végeznek, kérdőív formájában szólítják meg az 

önkormányzatokat a településeken található játszóterek és közösségi terek felújításának vagy 

újak építésének szándékra vonatkozóan. „Lényeges, hogy a Hargita megyei települések 

önkormányzatai éljenek a lehetőséggel, korszerű, biztonságos, környezet- és természetbarát 

játszóterek kialakításával, ahol a gyerekek önfeledten kipróbálhatnak több játékelemet, 

miközben a szülők is megpihenhetnek abban a tudatban, hogy a gyerekeik biztonságban 

vannak” – fogalmazott Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.  

 

Kikérik a lakosság véleményét a Hargita megyei költségvetésről 
2022. február 1. – maszol.ro 

Hargita Megye Tanácsa lakossági konzultációt hirdet a megyei költségvetésről. A 

kezdeményezők felhívják a figyelmet, hogy mindenkinek, aki Hargita megyében él, sok időt tölt 

ott, akit érdekel a térség fejlesztése, alkalma van javaslatait, véleményét megfogalmazni. A 

járványhelyzet miatt nem alkalmas falugyűléseket, fórumokat, nagylétszámú személyes 

találkozókat szervezni, ezért hirdet online konzultációt a megyei tanács – közölte az intézmény 

kedden. A vélményezés érdekében a megyei tanács honlapján kell bejelentkezni néhány adat 

megadásával. 
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https://kronikaonline.ro/belfold/elkezdodott-a-nepszamlalas-elso-szakasza
https://maszol.ro/belfold/Nepszamlalas-2022-a-Csangoszovetseg-elnoke-szerint-erot-kell-mutatniuk-a-moldvai-csangoknak
https://maszol.ro/belfold/Nepszamlalas-2022-a-Csangoszovetseg-elnoke-szerint-erot-kell-mutatniuk-a-moldvai-csangoknak
https://maszol.ro/belfold/Igenyfelmeressel-indul-az-ujabb-Hargita-megyei-jatszoter-epitesi-program
https://maszol.ro/belfold/Kikerik-a-Hargita-megyeiek-velemenyet-a-koltsegvetesrol
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Nem tájékoztat magyarul a népszámlálás hivatalos oldala? Az RMDSZ mossa 

kezeit  
2022. február 1. – transindex.ro 

A transindex.ro szerint „hiába kulcsfontosságú a magyaroknak a népszámlálás, anyanyelvükön 

hivatalos forrásból továbbra se tájékozódhatnak. A kormányon lévő RMDSZ inkább 

magyarországi pénzből hozott létre egy kampányoldalt, mintsem lépéseket tegyen a hivatalos 

oldal lefordíttatására”. 

 

Meglepetésgyőzelem a Pázmány Bölcs-Észen Országos középiskolai 

tudásverseny a Pázmány BTK-n 
2022. február 1. – ma7.sk, felvidek.ma  

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2014 óta 

rendezi meg a középiskolások tudásversenyét, a Pázmány Bölcs-Ész Tanulmányi Versenyt. 

Idén négy tárgykörben, három fordulóban mérhették össze tudásukat a legjobb, 

legfelkészültebb 11. és 12. évfolyamos fiatalok. A versenyzőknek az irodalom, a történelem, a 

régészet és nemzetközi kapcsolatok témakörében kellett helyt állniuk két írásbeli, és a mindent 

eldöntő harmadik, immár szóbeli fordulóban. Itt viszont már csak a legjobb 10-10 diák 

versenyezhetett. A január 28-án lezajlott budapesti döntőben nemcsak a lexikai tudást, hanem 

az előadóképességet, a kritikai gondolkodást és a kreativitást is mértük.  Nagy meglepetésre a 

Nemzetközi tanulmányok témakörben határon túli győzelem született, ugyanis Brezo Ferenc 

Kassáról, a Márai Sándor Magyar tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskolából érkezett.  

 

Szövetség: A kormány magára hagyja az önkormányzatokat 
2022. február 1. – ma7.sk, felvidek.ma, bumm.sk, Új Szó  

Egyre nehezebb helyzetben vannak az önkormányzatok, a kormány a települések terheit tovább 

növeli - hangzott el a Szövetség keddi sajtótájékoztatóján. Forró Krisztián, a Szövetség országos 

elnöke leszögezte, a központi kormány csak magával foglalkozik, miközben megfeledkezik az 

önkormányzatokról. Olyan rendelkezéseket fogadnak el, amik ellehetetlenítik az 

önkormányzatokat. Ilyen intézkedés például, hogy 200 eurót kell személyenként fizetniük a 

szociális intézményekben lakók után. A kisebb települések viszont ezt nem tudják 

kigazdálkodni. Mózes Szabolcs, a Szövetség alelnöke elmondta, jól látható, hogy az 

önkormányzatok húzzák a rövidebbet. Az építésügyi törvény tervezetét korábban visszavonta 

a kormány, de most újra előterjesztette. A szabályozás elvenné a lehetőséget, hogy felügyeljék 

a területükön folyó építkezéseket - központi építésügyi hivatalt hoznának létre. A szakmai 

szervezetek elutasítják a változtatásokat. A digitalizációs fejlesztés is kérdőjeleket vet fel a 

szakemberek szerint.  

 

 

Évértékelő visszatekintés a Felvidéki Értéktár munkásságára 
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https://itthon.transindex.ro/?cikk=29383&nem_tajekoztat_magyarul_a_nepszamlalas_hivatalos_oldala?_az_rmdsz_mossa_kezeit
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29383&nem_tajekoztat_magyarul_a_nepszamlalas_hivatalos_oldala?_az_rmdsz_mossa_kezeit
https://ma7.sk/tajaink/meglepetesgyozelem-a-pazmany-bolcs-eszen-orszagos-kozepiskolai-tudasverseny-a-pazmany-btk-n
https://ma7.sk/tajaink/meglepetesgyozelem-a-pazmany-bolcs-eszen-orszagos-kozepiskolai-tudasverseny-a-pazmany-btk-n
https://ma7.sk/aktualis/szovetseg-a-kormany-magara-hagyja-az-onkormanyzatokat
https://felvidek.ma/2022/02/evertekelo-visszatekintes-a-felvideki-ertektar-munkassagara/
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2022. február 1. – felvidek.ma  

A szlovákiai magyarok tárgyi és szellemi értékeinek védelmét, ápolását és megismertetését 

segíti a Felvidéki Magyar Értéktár, amelynek megalakulásáról és működéséről 2015-ben írt alá 

megállapodást négy felvidéki intézmény vezetője. Az értéktár kiépítését, gondozását és 

népszerűsítését a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Intézet (Csemadok), a 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Gazda Polgári Társulás és a Szlovákiai Magyar 

Művelődési Intézet vállalta.  

 

Van igény az értékes komáromi zenére 
2022. február 1. – Új Szó  

Winter feelings címmel láthatott a nagyérdemű klasszikus zenei koncertet a komáromi Tiszti 

Pavilon dísztermében. Az előadás a nagy múltú Komáromi Kamarazenekar 55. évadának egyik 

fellépése volt. Gyakorlatilag telt ház fogadta a zenészeket, ami nem számít kivételnek a 

Komáromi Kamarazenekar koncertjein – fejtegette lapunknak Harmat Rudolf szervező, a 

zenekar egyik alapítója. Kilencvenen hallgatták végig Antonio Vivaldi, Edvard Grieg, Pjotr Iljics 

Csajkovszkij és Ervin Romano Fulmek műveit, amelyeket a Komáromi Kamarazenekar adott 

elő. Emelett két szólista, Eva Sýkorová fuvolaművész és Becse-Szabó Helena szoprán énekesnő 

voltak az este főszereplői, mellettük pedig fellépett még a Kantatína női kamarakórus is. A 

zenekart Ervin Romano Fulmek vezényelte. 

 

Megjelent a Régiófejlesztési évkönyv 2021 
2022. február 1. – ma7.sk, felvidek.ma  

Tíz írás arról, mi történt az elmúlt hónapokban a régiófejlesztés terén Szlovákiában. Ezt kínálja 

a most megjelent, Régiófejlesztési évkönyv 2021 nevű kiadvány, amely könyvként és online 

formában is elérhető. A kiadvány a Régiófejlesztést Most! (Regionálny rozvoj teraz, RRT) 

kezdeményezés legújabb projektje. Az RRT 2021-ben alakult a stratégiai gondolkodás 

megerősítésére a régiófejlesztés terén, és jelenleg a Bél Mátyás Intézet égisze alatt működik - 

áll az Intézet által szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményben. 

 

Fenntarthatósági témahét a Felvidéken - oktatók jelentkezését várják 
2022. február 1. – ma7.sk 

Az idei évben külhonban is megvalósul a Magyarországon sikeres Fenntarthatósági Témahét, 

mely az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Kék Bolygó Alapítvány, illetve Áder János 

köztársasági elnök és a Pontvelem non-profit kft. közös oktatási programja. A program 

Felvidéki koordinátora a Fenntarthatóbb Felvidékért Mozgalom. Pályázati felhívásunkat a 

környezet védelme iránt elhivatott általános vagy középiskolai tanárok figyelmébe ajánljuk, 

akik a programhoz csatlakozó iskolák pedagógusait oktatnák 5 óra keretén belül, felkészítve 

őket a Fenntarthatósági Témahét eseményre, mely idén április 25-e és 29-e között valósul meg 

Felvidéken is.  

 

Kotlebással egy lapon: Oroszpárti dezinformációt terjesztett az MKP 
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https://ujszo.com/regio/van-igeny-az-ertekes-komaromi-zenere
https://ma7.sk/tajaink/megjelent-a-regiofejlesztesi-evkonyv-2021
https://ma7.sk/tajaink/fenntarthatosagi-temahet-a-felvideken-oktatok-jelentkezeset-varjak
https://ujszo.com/kozelet/kotlebassal-egy-lapon-oroszparti-dezinformaciot-terjesztett-az-mkp
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2022. február 1. – ma7.sk 

A feszült orosz-ukrán helyzetben a Szövetség MKP-platformja olyan bejegyzést osztott meg, 

amely szerint Magyarország nem érzi, hogy Oroszország veszélyeztetné. Magyarország 

kormánya azonban nem tett ilyen állásfoglalást. A platform szerint egy hiba történt, a 

félrevezető bejegyzést eltávolították. A Szövetség elnöke szerint a párton belül foglalkoznak az 

esettel. A Szövetség MKP-platformja a Kotleba-féle Mi Szlovákiánk Néppárt (ĽSNS) listáján 

parlamentbe jutó Tomáš Taraba egy Facebook-bejegyzését osztotta meg, amely szerint 

„Magyarország orosz félről nem érez semmilyen fenyegetést”. A bejegyzésben a ma már 

frakción kívüliként politizáló Taraba hozzáteszi, a szlovákok is így éreznek, és arra szólítja fel 

nyilvánosságot, hogy osszák meg az üzenetét, ha egyetértenek azzal. A bejegyzést az MKP-

platform önálló Facebook-oldala meg is osztotta. „Jól van ez így!” – írta a platform a bejegyzés 

szövegébe magyarul.  

 

A tudomány jövőjéért 
2022. február 1. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A Moša Pijade Általános Iskola adott otthont a hétvégén a XXIII. Fizika-Kémia Általános 

Iskolai Tehetséggondozó Diáktábornak, a rendezvényt a GENIUS – a tehetséges diákokért 

mozgalom keretében immár hagyományosan a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 

szervezésében, Magyarország Kormányának Emberi Erőforrások Minisztériuma erkölcsi és 

anyagi támogatásával valósították meg. A pacséri és a bácskossuthfalvi diákok több 

természettudományi témában hallhattak előadást, a rendezvényre érkeztek Zentáról és 

Csantavérről is általános iskolások. A megnyitón Kanyó Anikó helyi fő szervező köszöntötte a 

jelenlevőket, ismertette a tanulókkal a foglalkozások menetét, illetve hogy a programok hétfőn 

fejeződnek be. Ezt követően a házigazda tanintézmény igazgatónője, Méhészkei Kiss Gizella 

üdvözölte a jelen levő tanárokat, a rendezvény szervezőit és a diákokat. 

 

A római Pannóniától Vajdaságig 
2022. február 1. – Magyar Szó 

1748. február elsején a Duna menti katonai helyőrségből a szabad, királyi város rangjára 

emelték Újvidéket, az alapítói oklevelet Mária Terézia írta alá. Az idén, amikor a város egyben 

Európa Kulturális Fővárosa is, a születésnapi programegyüttes még pompásabb, mint 

egyébként. A Vajdasági Múzeum és a Városi Múzeum valóban látványos, innovatív módon 

megálmodott tárlatokkal emlékezik meg az évfordulóról. Az Ahol a népvándorlás véget ér – a 

római Pannóniától a mai Vajdaságig című tárlat megnyitóján Miloš Vučević polgármester is 

jelen volt. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4841/vajdasag_topolya/258811/A-tudom%C3%A1ny-j%C3%B6v%C5%91j%C3%A9%C3%A9rt-pacs%C3%A9r-t%C3%A1bor-fizika-k%C3%A9mia.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4841/vajdasag_ujvidek/258823/A-r%C3%B3mai-Pann%C3%B3ni%C3%A1t%C3%B3l-Vajdas%C3%A1gig-%C3%BCnneps%C3%A9g-Milo%C5%A1-Vu%C4%8Devi%C4%87-%C3%9Ajvid%C3%A9k-polg%C3%A1rmestere.htm
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A kárpátaljai magyar kisebbségek képviselőivel találkozott Várhelyi Olivér uniós 

biztos Kijevben 
2022. február 1. – Kárpátalja 

Kijevbe érkezett Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért 

felelős biztosa, hogy az ukrán kormány képviselői mellett a nemzetiségi kisebbségek 

képviselőivel is találkozzon január 26-án. Az eseményre a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) is meghívást 

kapott. A találkozón Darcsi Karolina, a KMKSZ politikai-kommunikációs titkára, valamint 

Szilágyi Lajos, a KMPSZ alelnöke tájékoztatta a biztost a kárpátaljai magyar kisebbség 

helyzetéről. 

 

„Magyarország továbbra is kész támogatni Kárpátalját” 
2022. február 1. – Kárpátalja 

Hivatalos kétnapos látogatásra érkezett Budapestre Grezsa István miniszteri biztos 

meghívására a Kárpátaljai Megyei Tanács küldöttsége. A képviselők elsőként Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettessel tárgyaltak. A találkozón Semjén Zsolt kiemelte: „Magyarország 

mindig következetesen kiállt Ukrajna mellett, ennek bizonyítéka például, hogy Budapest az 

elsők között ismerte el 1991-ben Ukrajna függetlenségét, illetve Magyarország volt a 

legnagyobb támogatója az ukrán vízumkényszer eltörlésének. […] Továbbra is kész támogatni 

Ukrajnát, amennyiben Kijev ebben partnere lesz. Budapest ugyanis a kapcsolatok javulásában 

érdekelt” – hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes. 

 

A Kárpátaljai márkacsalád bemutatása: Ács Éva, az érzések hímzője 
2022. február 1. – Kárpátalja 

A kárpátaljai ember leleményessége legendás. Híresen kitartó, a jég hátán is megél. Szereti a 

szülőföldjét, amely táplálja, a hegyeket, amelyek hűsítik, a folyókat, amelyek szomját oltják. 

Szívesen vállalkozik, mert megszokta, hogy abból lesz valami, amit magától megold. De a 

kárpátaljai ember is csak közösségben lehet sikeres, hiszen tudja: „A magányos farkas 

elpusztul, a falka életben marad.” Hiába a világszínvonalú termék, hiába a rengeteg munka, 

önmagában senki nem tud hosszantartóan sikeres maradni. 

 

Megtaláltak Kárpátalján egy helikoptert, amely megsérthette a magyar légteret 
2022. február 1. – Karpat.in.ua 

Az ukrán határőrizeti szerv tájékoztatása szerint munkatársaik Kárpátalján megtalálták azt a 

Aerospatiale Alouette III típusú helikoptert, amely feltételezések szerint január 31-én az éjjeli 

órákban megsértette a magyar légteret. 
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https://karpataljalap.net/2022/02/01/karpataljai-magyar-kisebbsegek-kepviseloivel-talalkozott-varhelyi-oliver-unios-biztos
https://karpataljalap.net/2022/02/01/karpataljai-magyar-kisebbsegek-kepviseloivel-talalkozott-varhelyi-oliver-unios-biztos
https://karpataljalap.net/2022/02/01/magyarorszag-tovabbra-kesz-tamogatni-karpataljat
https://karpataljalap.net/2022/02/01/karpataljai-markacsalad-bemutatasa-acs-eva-az-erzesek-himzoje
https://podiji.karpat.in.ua/?p=74212&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. február 1. – Kossuth Rádió 

 

A magyar nemzetiség alkategóriájaként megjelenik a székely regionális identitás a 

népszámlálási kérdőíveken. Erről hétfőn döntött Románia kormánya. A csángó továbbra is 

külön kategória, nem sorolták be sem a magyarhoz, sem a románhoz regionális identitásként. 

Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke szerint a legfontosabb, hogy 

mindenki, aki magyarnak tartja magát, vallja is magát magyarnak!   

 

Ellehetetleníti a szlovák kormány az önkormányzatokat, állították sajtóértekezletükön a 

Szövetség párt képviselői. Több olyan intézkedést hozott a kormány, amellyel újabb terheket 

ró az önkormányzatokra, de forrásokat nem rendelt hozzájuk. Két okból is éppen erre a napra 

hívták meg a sajtó képviselőit. Az egyik, hogy ma kezdődött a parlament ülése, amelyen az 

önkormányzatokat is érintő kérdések szerepelnek, illetve holnapra tiltakozó nagygyűlést 

hirdetett az önkormányzatokat összefogó országos hálózat. 

 

Számos területről érkeznek start-up ötletek a román kormány által meghirdetett 

vállalkozásalapítás-ösztönző európai uniós kiírásra. A tét óriási: 60 ezer euró jár 27 egyetemi 

hallgatónak, akik végül elnyerik a vissza nem térítendő támogatást. Mivel az ország 

középrégiójának a fellendítése a cél, így számos magyar fiatal jelentkezett már ötletével. A 

székelyudvarhelyi Hargita Business Center inkubátorház adja a helyszínt és az oktatókat a 

feltételül szabott 40 órás kurzus elvégzéséhez. 

 

67 településen, 3000 jelentkező részvételével kezdődtek el a magyar és ukrán, mint idegen 

nyelv-tanfolyamok Kárpátalján. A legfiatalabb jelentkező 5, a legidősebb pedig 79 éves. A már 

8. alkalommal meghírdetett program iránt töretlen az érdeklődés az ukrán lakosság körében. 

,,A nyelv hidat képez a különböző nemzetiségek között, Kárpátalján ez kiemelten fontos a békés 

együttélés érdekében” - mondta Váradi Natália, a beregszászi főiskola felnőttképzési 

központjának vezetője, a nyelvtanfolyamok koordinátora. 

 

A muzslyaiak Don Bosco emléke előtt tisztelegtek. Az ünnepi szentmisén a bánáti papság együtt 

ünnepelt a helyben szolgáló, szalézi szerzetesekkel. Megemlékeztek a szalézi rend 

megalapítójáról, illetve az oratóriumok megálmodójáról. Az összefoglalóban elsőként Kalapis 

Sztoján atyát, a muzslyai Emmausz Fiúkollégium igazgatóját halljuk. 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-02-01_18-01-00&enddate=2022-02-01_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-02-01_18-01-00&enddate=2022-02-01_18-40-00&ch=mr1
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Temesváron több mint 12 ezer gyermek nem ment óvodába, iskolába, de ezért most nem a 

járvány okolható. A távfűtő vállalat hatalmas adósságai miatt fizetésképtelenné vált, a helyzetet 

pedig súlyosbítja az energiaárak egekbe szökkenése, így a távfűtés október óta csak 

takaréklángon működik. A város magyar középiskolája, a Bartók Béla líceum udvarán ráadásul 

egy távfűtési fővezeték is meghibásodott, emiatt az iskola fő épületében és a kollégiumban még 

hidegebb van, péntek óta online oktatásra tértek át. 


