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Nyomtatott és online sajtó 
 

Áder János a klímaváltozásról tartott előadást a révkomáromi gimnáziumban 
2022. április 22. – MTI, ma7.sk, felvidek.ma, Új Szó, Korkep.sk, Hirado.hu 

A vízválságtól a fenntartható fejlődésig címmel tartott előadást pénteken Áder János a 

révkomáromi Selye János Gimnázium diákjainak a Föld napján az intézmény 

fenntarthatósági témahetének programsorozatában. A köztársasági elnök vállalta a program 

fővédnökségét, a rendezvénysorozatot a Kék Bolygó Alapítványon keresztül támogatja és 

felidézte, hogy legtöbbször személyesen is részt vett a témahéten, előfordult, hogy két 

előadást is tartott. Áder János elmondta, tavaly 1630 iskolában rendeztek hasonló 

fenntarthatósági témaheteket 400 ezer tanuló részvételével. A köztársasági elnök a világban 

előforduló kevés víz, sok víz és szennyezett víz jelenségeit bemutatva tartott előadást a 

gimnázium dísztermében 120 diáknak. A diákok egy alkalmazáson keresztül szavazhattak, 

becslésük szerint a bolygón található víz hány százaléka a könnyen hozzáférhető, folyékony 

halmazállapotú édesvíz. A valós arányt úgy szemléltették, hogy az az összes vizet megjelenítő 

hatliteres fazékból mindössze egyetlen cseppnyi mennyiséget képvisel. Áder János 

nemzetközi példák mellett kiemelte, hogy Magyarországon az egymilliós lakosú 

Homokhátságot fenyegeti az elsivatagosodás veszélye. A terület vízgazdálkodásának 

javítására 200 milliárd forintos program indult, mely 2030-ra fejeződik be, de eredményei 

már 2025-ben is megjelennek. 

 

Potápi: a magyar nyelvű oktatás nemzetünk jövőjének záloga 

2022. április 22. – MTI, ma7.sk, felvidek.ma, MagyarNemzet, Hirado.hu 

A magyar nyelvű oktatás nemzetünk jövőjének záloga - jelentette ki Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a felvidéki Martoson, ahol beszédet 

mondott az Esterházy Akadémia - a magyar kormány támogatásával elkészült - új 

szálláshelyeinek ünnepélyes átadásán pénteken. A nemzetpolitikai államtitkár az átadó 

ünnepségen az anyanyelvi oktatás fontosságáról, értékmegtartó erejéről, illetve a magyar 

kormány támogatásával a Felvidéken megvalósított fejlesztésekről is beszélt.  

„Anyanyelvünkben van minden értékünknek és erőnknek a forrása. Ezen keresztül 

ismerhetjük meg nemzetünk megszentelt hagyományait és fejleszthetjük tovább magunkat. 

Bízunk benne, hogy a most átadásra kerülő épületek is erősíteni fogják a Martoson alakuló 

szellemi központ vonzerejét” - jelentette ki Potápi Árpád János. Elmondta: az Esterházy 

Jánosról elnevezett akadémia része annak az erős intézményrendszernek, annak a 

hálózatnak, amelyet az elmúlt 12 évben sikerült kiépíteni, s amelyben a bölcsődétől a 

diplomáig anyanyelvű oktatásban részesülhet a Kárpát-medence magyarsága. Rámutatott: a 

nemzetpolitikai államtitkárság támogatásával megvalósuló Esterházy Akadémiára is úgy 

tekintenek, mint az értékek és az erő megőrzésének és továbbfejlesztésének eszközére a 

felvidéki magyarság számára. 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/04/22/ader-janos-a-klimavaltozasrol-tartott-eloadast-a-revkomaromi-gimnaziumban
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/potapi-a-magyar-nyelvu-oktatas-nemzetunk-jovojenek-zaloga
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Szili: a kollektív jogok biztosítása elkerülhetővé tenné az asszimilációt 
2022. április 23. – MTI, hirado.hu 

A kollektív jogok biztosítása elkerülhetővé tenné az asszimilációt - jelentette ki Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott a szlovákiai Füleken, ahol előadást tartott az egységes felvidéki 

magyar párt, a Szövetség nőtagozatának tavaszi találkozóján szombaton. A miniszterelnöki 

megbízott az MTI-nek nyilatkozva elmondta: a Szövetség egy hónappal ezelőtt megalakult 

nőtagozata által tartott találkozón három témakör szerepelt; a nők szerepe a közéletben, 

nemzetpolitikai kérdések, illetve a Szlovákiában ősszel esedékes önkormányzati választások. 

Szili Katalin kifejtette: a nőtagozat találkozóján terítékre került, hogy a XXI. század harmadik 

évtizedében milyen fontos lehet a politikusnők szerepe. A miniszterelnöki megbízott 

elmondta: a találkozón a nemzetpolitikai kérdések sorában a magyarság szülőföldön való 

megmaradásának biztosítása volt hangsúlyos téma. Elmondta: a találkozó résztvevői 

elismeréssel adóztak a magyar kormánynak a felvidéki magyar oktatási intézmények 

fejlesztésében, illetve az iskolaválasztás tekintetében nyújtott segítségéért, mely utóbbiban a 

Rákóczi Szövetségnek is nagy szerepe van. A Szlovákiában idén ősszel esedékes 

önkormányzati választásokra történő felkészüléssel kapcsolatban a miniszterelnöki megbízott 

a tavaly egységes párttá alakult felvidéki magyar politikai érdekképviselet, a Szövetség 

egységesítő szerepét emelte ki.  

 

Idén is a sarjadó búza megáldásával indult el a Magyarok Kenyere program 
2022. április 24. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

A Magyar Örökség díjas Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program hagyományos 

nyitóeseményére, a Kárpát-medencei búzaszentelő ünnepségre ezúttal Erdélyben, a 

székelyföldi Nyárádszeredán került sor - tájékoztatta a Magyarok Kenyere Alapítvány, a 

Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) és a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara (NAK) az MTI-t. Közös közleményük szerint mindig más külhoni 

térségben tartják meg az ünnepséget, erősítve a határon túli szolgálatot, valamint az 

összetartozás és szolidaritás eszméjét. Idén a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete (SZGE) 

vállalta a társszervezést. A nyárádszeredai határban szombaton megtartott búzaszentelésen 

felszólalók a több mint tíz éve zajló, határokon átívelő békés nemzetegyesítő politika 

eredményeire emlékeztettek, kiemelve, hogy a "Cselekvő nemzet évében" az együtt lélegző és 

egységesen fellépő magyarság önbizalommal telve, optimistán tekinthet a jövőbe - 

fogalmaznak a közleményben. 

  
Kolozsváron találkoznak a Kárpát-medencei magyar ügyvédek 
2022. április 22. – maszol.ro 

Május 5. és 7. között második alkalommal szervezik meg a Kárpát-medencei Magyar 

Ügyvédek Találkozóját Kolozsváron, miután a járványügyi helyzet következtében a E
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/04/23/szili-katalin-a-kollektiv-jogok-biztositasa-elkerulhetove-tenne-az-asszimilaciot
https://hirado.hu/extra/kultura/cikk/2022/04/24/iden-is-a-sarjado-buza-megaldasaval-indult-el-a-magyarok-kenyere-program
https://maszol.ro/belfold/Kolozsvaron-talalkoznak-a-Karpat-medencei-magyar-ugyvedek
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rendezvényt korábban elhalasztották. Április 22, péntek az utolsó regisztrációs nap az 

eseményre. A találkozó szakmai fórumot kíván biztosítani olyan magyar ügyvédeknek, akik 

nem Magyarországon, hanem a környező, illetve akár távoli országokban praktizálnak, illetve 

a Magyarországon praktizáló kollégáiknak, hogy lehetőségük legyen hivatásuk szakmai és 

egyéb aspektusait megvitatni, írták közleményükben a szervezők. A 2019-ben tartott első 

találkozóhoz hasonlóan a másodikra is Kolozsváron kerül sor, a helyszínt a Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetem biztosítja. A május első hetén megszervezett rendezvény hét 

előadással, egy workshoppal és egy kerekasztal-beszélgetéssel várja az ügyvédeket. 

 

Több millió eurós beruházással tennék turisztikai célponttá Szent László bihari 

földvárát 
2022. április 22. – maszol.ro 

A Nagyvárad közelében fekvő műemlék a Kárpát-medence egyik legjobb állapotban levő, 

leglátványosabb földvára. 2,5 millió eurós turisztikai beruházást fognak végrehajtani a bihari 

földvárban az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében. A Nagyváradtól néhány km-re 

található műemlék a PNRR részét képező 12 turisztikai-kulturális útvonal egyikének, a Szent 

László-útnak a része. Az európai alapok minisztériuma a közelmúltban elfogadta a Bihar 

község által benyújtott, a földvár idegenforgalmi vonzerejét növelni hivatott pályázatot. 

 

Harangoztak a nagy pénzeknek Székelyudvarhelyen?  
2022. április 22. – szekelyhon.ro 

A Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) és az Udvarhelyszéki Kis- és 

Középvállalkozók Szövetsége (UKKSZ) legutóbb 2021 tavaszán értékelte a városvezetéssel és 

a polgármesteri hivatal munkatársaival közösen az aktuális költségvetést, megjelölve néhány 

mutatószámot, amelyet a városvezetés megpróbál megvalósítani. A rendezvényen 

megegyeztek, hogy egy év múlva újra asztalhoz ülnek és kiértékelik, mit sikerült ebből 

megvalósítani. Ennek csütörtökön, 2022. április 21-én jött el az ideje: a mutatók szerint 

Székelyudvarhely sereghajtónak számít a régióban megvalósítások terén, és jövőképe sem 

kifejezetten derűs.  

 

Aradon a 10 százalékos lélektani küszöb felett maradás a tét, a megyében 

„merészebbek a tervek” 
2022. április 23. – maszol.ro 

Harminc év alatt közel felére csökkent Arad megye magyar lakossága, és bár sok helyütt az 

összlakosságon belüli arány kevésbé romlott, a számszerű fogyás nem jósol fényes jövőt. A 

2021-es – de a koronavírus-járvány miatt 2022-ben lebonyolított – népszámlálás 

végeredménye meghatározó lesz a magyar közösség számára a következő tíz évben Arad 

megyében (is). Az RMDSZ által létrehozott magyar munkacsoport, a Népszámlálás.ro területi 

felelőse, Bölöni György megyei önkormányzati képviselő szerint a cenzus tétje egy összetett 

E
rd

é
ly

 

https://maszol.ro/belfold/Tobb-millio-euros-beruhazassal-tennek-turisztikai-celpontta-Szent-Laszlo-bihari-foldvarat
https://maszol.ro/belfold/Tobb-millio-euros-beruhazassal-tennek-turisztikai-celpontta-Szent-Laszlo-bihari-foldvarat
https://szekelyhon.ro/aktualis/harangoztak-a-nagy-penzeknek-szekelyudvarhelyen
https://maszol.ro/belfold/Aradon-a-10-szazalekos-lelektani-kuszob-felett-maradas-a-tet-a-megyeben-mereszebbek-a-tervek
https://maszol.ro/belfold/Aradon-a-10-szazalekos-lelektani-kuszob-felett-maradas-a-tet-a-megyeben-mereszebbek-a-tervek
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mondatban a következőképp határozható meg: „Hogy minél többen legyünk, hogy minél 

nagyobb erőt tudjunk felmutatni, mert a létszámban is van erő.” 

 

Összefog a nemzet, hogy senki ne maradjon kenyér nélkül  
2022. április 23. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Ne legyen olyan magyar ember a Kárpát-medencében, akinek az asztalára nem jut kenyér – 

összegezték szombaton Nyárádszeredában a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem 

program rendezvényén, ahol a hagyományokhoz híven a határkerülést követően 

megszentelték a búzát és a búzatáblákat.  

 

29. Szent György Napok: „Legyőztük a sárkányt!”  
2022. április 24. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

A világ legnagyobb cigányzenekara először lépett fel Sepsiszentgyörgyön. Az 1985-ben 

alakult, Magyar Örökség- és Hungarikum-díjas társulat hatalmas energiát árasztott a Sepsi 

Arénában, a zenészek virtuozitása, öröme, a zene iránti lelkesedésük és tiszteletük elsodorta a 

több ezer fős közönséget. A sepsiszentgyörgyi fellépéshez erdélyi és helyi művészek is 

társultak, a hegedűs Furus Ábel és a klarinétos Kádár János Balázs, a sepsiszentgyörgyi 

Plugor Sándor Művészeti Szakközépiskola diákjai, valamint Jakab Csaba marosvásárhelyi 

énekes.  

 

Oktatással és kultúrával a megmaradásért – Melyek a népszámlálás tétjei 

Hunyad megyében? 
2022. április 24. – maszol.ro 

Hunyad megyében a magyarok aránya a harmadik legalacsonyabb volt Erdélyben a 2011-es 

népszámlálás adatai szerint: a megye lakosságának 4,1 százaléka vallotta magát magyarnak, 

17 ezer fő. Míg 2002-ben arányuk 5,2 százalék volt és létszámuk 25 ezer, addig 1992-ben 

arányuk 6,2 százalék és létszámuk közel 34 ezer volt. A közösség megmaradásban fontos 

szerepet játszik az, hogy több településen is van magyar nyelvű elemi vagy általános iskolai 

oktatás, illetve Déván működik a megye egyetlen magyar középiskolája. A Hunyad megyei 

magyarok törekednek arra, hogy rendszeressé vált kulturális rendezvényeik révén is 

megmaradásukat erősítsék. 

  
Lélekemelő avatóünnepség Búcson: közösségi házzá alakították át egy 

parasztház gazdasági épületeit 
2022. április 23. – ma7.sk  

A búcsi székhelyű Kultúráért és Turizmusért Társulás a Magyar Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkárságától 2020 decemberében 34 millió forint támogatást kapott 

egy műemlék jellegű parasztház gazdasági épületeinek közösségi házzá való felújításához. Bár Fe
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https://szekelyhon.ro/aktualis/osszefog-a-nemzet-hogy-senki-ne-maradjon-kenyer-nelkul
https://szekelyhon.ro/aktualis/29-szent-gyorgy-napok-blegyoztuk-a-sarkanytr
https://maszol.ro/belfold/Oktatassal-es-kulturaval-a-megmaradasert-Melyek-a-nepszamlalas-tetjei-Hunyad-megyeben
https://maszol.ro/belfold/Oktatassal-es-kulturaval-a-megmaradasert-Melyek-a-nepszamlalas-tetjei-Hunyad-megyeben
https://ma7.sk/tajaink/lelekemelo-avatounnepseg-bucson-kozossegi-hazza-alakitottak-egy-paraszthaz-gazdasagi
https://ma7.sk/tajaink/lelekemelo-avatounnepseg-bucson-kozossegi-hazza-alakitottak-egy-paraszthaz-gazdasagi
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a munkálatok már tavaly befejeződtek, ám az avatóünnepséget a pandémia miatt idén április 

22-re kellett halasztani. Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkáron és kíséretén kívül több jeles felvidéki közéleti személyiség is részt vett. A 

Felvidéki Népviseletes Babacsaládok Házának udvarán található, 35 méter hosszú, volt 

gazdasági épület egyik felét korábban javarészt a falu Budapesten élő szülötte, Csenger 

Sándor magánvállalkozó finanszírozásának és más szponzoroknak köszönhetően sikerült 

rendbehozatni. A Kultúráért és Turizmusért Társulás (KTT) 2010-ben elkészítette a másik 

felére vonatkozó felújítási tervet és költségvetést is, de arra egy évtizeden át nem kapott 

szlovákiai vagy magyarországi állami támogatást. 

 

Bényben falumúzeum nyílt a Magyar Kormány támogatásával 
2022. április 23. – MTI, ma7.sk, felvidek.ma  

A párkányi régióban, a Garam jobb partján fekvő, gazdag múlttal rendelkező Bény községben 

– mely a kurtaszoknyás hat falu egyike – a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkársága 

támogatásával, a Csemadok Bényi Alapszervezete munkája nyomán, valamint a faluközösség 

összefogásával, április 22-én megnyitotta kapuit a község újabb hagyományőrző létesítménye, 

a falumúzeum. A Csemadok Bényi Alapszervezete az anyaországi támogatásból egy régi 

ingatlant és parasztházat vásárolt meg és újított fel, megvalósítva annak a tájházi és 

muzeológiai jellegét, s bemutatva általa a község és a Garam menti falvak népi kultúráját. Az 

ünnepélyes átadáson és megnyitón jelen volt Potápi Árpád János, a Magyar Kormány 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Szilágyi Péter miniszteri biztos, Bárdos Gyula, a 

Csemadok országos elnöke, valamint Farkas Iván és Bolya Szabolcs Nyitra megyei képviselők. 

 

Dobó István emlékévet tartanak Léván 
2022. április 22. – Új Szó  

Az egri hősre, Dobó Istvánra emlékeznek Léván, halálának 450. évfordulója kapcsán. A 

rendezvénysorozat április 24-én kezdődik és kora őszig tart. Az 1558-as esztendőben Dobó 

István, az egri hős, barsi főispán kapta meg Lévát, ő kezdte el építtetni a reneszánsz stílusú 

palotát a vár udvarában. Mire 1571-re elkészült a remekmű, Dobó már a pozsonyi fogságban 

sínylődött. Ma a megyei fenntartású Barsi Múzeum működik az épületben, csarnokai számos 

értékes állandó tárlatnak és izgalmas ideiglenes kiállításnak adnak helyet. A történelmi 

rendezvénysorozatot a Stephanus Dobó de Ruzka 450 anni címmel népszerűsítik Léván. 

Április 24-én 14 órától a látogatók idegenvezető segítségével járhatják be a várfalakat, a 

találkozó a zsinagógánál lesz. 

 

Nemzetközi református konferencia Kassán 

2022. április 22. – ma7.sk  

Felvidéki és hollandiai lelkészek, missziós szervezetek részvételével nemzetközi református 

missziós konferenciát tartanak 2022. április 20-25. között Kassán. 

A Kövess engem! című rendezvény keretében bemutatják a Szlovákiai Református Keresztyén 

Egyház missziói és szeretetszolgálati munkáját, tájékoztatást kapnak az ukrajnai 
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menekültválsággal kapcsolatos kihívásokról, illetve az egyház szolgálatáról ezen a téren. 

Ennek kapcsán csütörtökön az ukrán-szlovák határra, Felsőnémetibe látogattak, illetve jártak 

a nagymihályi regisztrációs központban, valamint Pályinban, ahol az ottani református 

gyülekezet egy központot hozott létre, amely szállást és ellátást biztosít az Ukrajnából érkező 

menekülteknek, főleg anyáknak és gyermekeiknek. Pénteken délután egy cigánymissziós 

helyszínt keresnek fel, Barkát, ahol felépült a Biztos Kezdet Ház. 

 

Az Év Műemléke-díjas lett a galántai kastély déli tornya 
2022. április 22. – ma7.sk  

Elsöprő sikerrel nyerte meg a galántai neogótikus Esterházy kastély felújított déli tornya a 

Szlovák Gázművek Alapítvány által támogatott Az Év Műemléke verseny közönségdíját. Az 

elismerés a rangos Fénix (Főnix) – Év Kulturális Műemléke-díj egyik ágazatának mondható. 

A nyertes műemlékre több hónapon át szavazhatott a nagyközönség. Összesen 78 560 

szavazat érkezett be a meghirdetett dátumig, április 18-ig a versenybe bejelentett 31 

műemlékre. A galántai kastély felújított déli tornya 28 047 szavazatot szerzett, így győzött a 

többi műemlékkel szemben. Peter Paška, Galánta polgármestere portálunknak elmondta, 

hatalmas győzelemként élik meg ezt a sikert. 

 

Komárom járás MKP-platformja szerint a járási elnöki poszt nem képezheti alku 

tárgyát 
2022. április 22. – ma7.sk  

A Komáromi járás MKP-platformjának szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményéből 

kiderül, a platform nem tekinti alku tárgyának, hogy a járásban legerősebb szereplő jelölhesse 

ki a Szövetség járási elnökét. Az alábbiakban változás nélkül közöljük levelüket. Az MKP 

Platform továbbra is keresztény-nemzeti, konzervatív értékelvű politikai csoportosulásként 

tekint önmagára. Alulról építkező, demokratikus alapokon nyugvó platform vagyunk. 

Politikai partnereinkkel (Szövetségen belül és kívül) a nyílt és őszinte párbeszédre 

törekszünk, elzárkózunk mindenfajta elvtelen háttéralkutól. A leghatározottabban 

visszautasítunk minden olyan megnyilvánulást, amely gyalázza, sértő, dehonesztáló 

megjegyzésekkel illeti választóinkat, platform tagjainkat, vonatkozzon az akár életkorukra 

vagy iskolázottságukra. 

 

Pedagógus Életműdíjban részesült Somogyi Márta 
2022. április 22. – ma7.sk  

Április 11-én Fülek város vezetése Comenius-emlékplakettel jutalmazta három kiváló 

pedagógusát. Az idei kitüntetettek között egy életműdíjat is kiosztottak, amelyet az idén a 86. 

életévét betöltő Somogyi Márta nyugalmazott pedagógus vehetett át. Somogyi Márta 

református lelkész negyedik leánygyermekeként született Losoncon. Életpályáját 

meghatározta a neveltetése, hiszen diákévei a tanulás mellett a magyar kultúra terjesztésével 

teltek. Gimnazistaként amatőr színjátszó társulattal járta a vidéket, és ekkor erősödött meg 

benne a közösségért való tenni akarás, ami egész életpályáját áthatotta. Tanulmányait a 
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Pozsonyi Pedagógiai Felsőbb Iskola magyar-szlovák szakán fejezte be. Pedagógusi pályáját 

Ragyolcon kezdte, itt ismerkedett meg későbbi férjével, az ugyancsak tanár Somogyi 

Alfréddal. 

 

Ismét pedagógustalálkozó Rozsnyón 
2022. április 23. – ma7.sk, felvidek.ma  

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2022. április 23-24-én Rozsnyón tartja 

kétnapos szakmai konferenciáját, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXVII. Országos 

Találkozóját, illetve annak keretében Jövőkép a közoktatás megújulása jegyében című 

közoktatási konferenciáját. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) által 

szervezett országos találkozó a felvidéki magyar pedagógusok legnagyobb múltú, 

legjelentősebb szakmai összejövetele, mely 27. alkalommal kerül megrendezésre ebben az 

évben. A rozsnyói szakmai konferencia az eltelt negyedszázadban a felvidéki magyar 

oktatásfejlesztés iránytűjeként mutatta, vázolta fel a szlovákiai magyar pedagógusok számára 

a továbblépés lehetőségeit neves hazai és magyarországi szakemberek közreműködésével. 

 

Komáromi egyetemisták látogattak el a zoborvidéki szórványóvodába 
2022. április 23. – ma7.sk  

Szórványkonferenciát tartottak az oktatási helyzetről és a magyar iskolák, óvodák állapotáról, 

a közösségek együttműködéséről a zoborvidéki Nagycétényben. A nagycétényi Manócska 

Óvoda a komáromi Selye János Egyetem gyakorló óvodája lett. Negyven komáromi 

egyetemista és az őket kísérő adjunktusok látogattak el szakmai napra és egyeztetésre a 

nagycétényi Manócska Óvodába. A komáromi Selye János Egyetem gyakorló óvodaként 

választotta ki a nagycétényi Manócska óvodát. A látogató keretén belül egy ezt jelző táblát is 

elhelyeztek az magyar kormány támogatásával felépült óvoda falán. 

 

Átadták a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége díjait 
2022. április 24. – ma7.sk  

A hétvégén zajlik Rozsnyón a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXVII. Országos Találkozója, 

melynek keretében szombat este átadták a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által 

alapított díjakat. Az idén a Felvidéki Magyar Pedagógus Díjat az Ádám Zita vezette 

Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központ, valamint posztumusz Szigeti László kapta. 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége díjai a legmagasabb elismerésnek számítanak, a 

Felvidéki Magyar Pedagógus Díj mellett öt kategóriában kerültek kiosztásra. Azok a 

pedagógusok részesülhetnek a kitüntetésben, akik kollégáik, vezetőik jelölése alapján 

munkájuk során jelentős nevelői és oktatási eredményeket értek el, sikeresek alkalmazzák a 

pedagógiai módszereket az oktatásban, a tehetséggondozásban vagy a nevelés területén, a 

pedagógiai-közéleti tevékenységükkel példával szolgálnak környezetük számára, illetve 

közösségünk értékeinek gyarapításán fáradoznak. 
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Magyar gyerekek szeretetbölcsője 
2022. április 24. – ma7.sk  

Meghitt, csendes lelkigyakorlattal kezdődnek a napok a vágfarkasdi Életke Óvodában, amely 

a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programban épült fel. A református egyház által 

fenntartott óvodában már zajlik a beíratási program, a családok az „ovibakukucskálós” 

alkalmak által nyerhetnek bepillantást az intézmény mindennapjaiba.  Kedves, szeretetteljes 

hangulat uralkodik a vágfarkasdi református templom árnyékában megbúvó Életke 

Óvodában. Az ovit övező szép kertben, a játszótéren vidáman futkosnak a gyerekek, a nevelési 

munka a Margaréta, a Liliom és a Levendula csoportban zajlik, teljes létszámmal, 55 

gyerekkel. A nevelési év végén 18 apróság ballag majd el az iskolába. Az óvoda a 2021/2022-

es tanévben nyitotta meg kapuját, ezzel egy időben a helyi önkormányzati magyar óvoda 

megszűnt. Az elmúlt időszakban bebizonyosodott, hogy az új helyet nagyon szeretik a 

gyerekek, az őket terelgető óvónők is alkalmazkodni tudtak a körülményekhez, nyugodtan, jó 

légkörben végezhetik munkájukat.  

 

Burjánzó helyismeret a Zoboralja Múzeumban 
2022. április 24. – Új Szó  

Az idén ötéves alsóbodoki Zoboralja Múzeum értékes gyűjteményegyüttesnek ad otthont. Ha 

minden jól megy, belátható időn belül könyvtárral és kutatószobával bővül az intézmény. Egy 

élet gyűjtőmunkája látható itt? – tesszük fel a kérdést Fehér Sándor agrármérnöknek, 

helytörténésznek, aki azonnal nyugtázza is a kérdésben rejlő választ. Ő és felesége, Fehér 

Pindes Ivett is gyermekkora óta gyűjti a szűkebb és tágabb környékre vonatkozó tárgyi 

emlékekeket és értékeket, s idővel ez ért meg arra, hogy múzeummá váljon. „Nem a 

múzeumalapítás szándéka volt az, ami gyűjtővé tett bennünket” – szögezi le, közben 

megmutatja nekünk egy masztodon csontdarabját, amelyet még gyermekként talált a 

környéken. 

 

Díjeső várható a Komáromi Napok keddi nyitányán 
2022. április 24. – ma7.sk  

A komáromi önkormányzat 32. ülésén döntés született arról, hogy a pandémiás 

kényszerszünet után április 26-tól május 2-ig ismét megrendezendő Komáromi Napok 

hagyományos nyitányát jelentő ünnepi ülésen az idei két Pro Urbe-díjat Korpás Éva Külhoni 

Magyarságért Díj-as népdalénekes és posztumusz a 2014-ben elhunyt Horváth György 

alkotmányjogász kapja. A város újabb díszpolgára pedig a Gútán élő Čerňanský Rudolf 

előadó-lemezlovas lesz. 

 

Ünnepélyes díjátadás a dunaszerdahelyi Szent György-napokon 
2022. április 24. – ma7.sk  

Két év után újra a Szent György-napok keretében rendezték meg Dunaszerdahely Város 

Díjainak átadását a Csallóköz szívében. Az előző két évben Szent István király ünnepén, 

augusztus 20-án adták át az elismeréseket, a koronavírus-járvány miatt, de szombaton már 
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védőmaszkok nélkül ült a közönség a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ 

színháztermében. A díjakat Hájos Zoltán és az alpolgármesterek, Karaffa Attila és A. Szabó 

László adták át. Az ünnepélyt megtisztelte jelenlétével Jankovics Gyula, Magyarország 

Pozsonyi Nagykövetségének tanácsosa, Forró Krisztián a Szövetség politikai párt elnöke, a 

városi képviselő-testület tagjai, az egyházak képviselőit, a dunaszerdahelyi intézmények 

vezetői és természetesen a díjazottak. 

 

Mózes Szabolcs: A bomlasztók kérjenek bocsánatot! 
2022. április 24. – bumm.sk  

Az önkormányzati választások közelednek, a Szövetség jelöltjeit azonban még nem ismerjük, 

csak a nézeteltérések kerültek nyilvánosságra. Nagymegyeri renegátokról, Berényi 

platformvezetéséről, a Szövetség brandjéről és a megőrizni kívánt platformokról is 

beszélgettünk Mózes Szabolccsal, a Szövetség alelnökével. „Jó hírem van, végre sikerült 

elfogadni a polgármesterek listáját. De előtte engedje meg, hogy kihasználjam az alkalmat és 

elnézést kérjek szavazóinktól, hogy nem a választókat érintő problémákkal, hanem a párt 

jelöléseivel és a működésével kapcsolatos ügyekkel találkoztak az elmúlt hetekben. Ilyen nem 

fordulhat elő a jövőben! Ennek pedig csak úgy lehet elejét venni, ha a megállapodásokat 

mindenki betartja, nem csak akkor, amikor az előnyeit látja, és betartatja a saját csapatával is. 

Miután az MKP platformelnöke beterjesztette a listáját, végül egyben megszavazhattuk az 

összes kiemelt települést, és lezárhattuk ezt az ügyet.” – mondta Mózes.  

      
A Vajdaság Vizei halőrei 11 kilométernyi illegálisan kihelyezett hálót foglaltak le 
2022. április 23. – Vajma.info 

Az ortodox húsvét előtti fokozott ellenőrzés során a Vajdaság Vizei Közvállalat halőrei 11 

kilométernyi illegálisan kihelyezett hálót foglaltak le. A halőrök több illegális eszközt is 

elkoboztak, négy esetben pedig feljelentést is tettek, közölte a közvállalat sajtószolgálata. A 

legtöbb illegálisan kihelyezett hálót a Jegricska természetvédelmi területen találták, itt az 

orvhalászok 3,3 kilométernyi hálót tettek le. De felszedték az orvhalászok hálóit az Óbecse-

Gombos, az Újvidék-Torzsa, a Zombor-Bezdán csatornában, a nagykikindai csatornában, 

valamint a Törökbecse-Palánk csatornában és a Dunán is. 

 

Az alkotás a vérükben van 
2022. április 24. – Magyarszo.rs 

Nők mindenhol. Nem csak Anna, a Nő örök. Ezt tartják szem előtt a Vajdasági 

Képzőművészeti Kör tagjai, akiknek vezetője, Kenyeres Ivanka évek óta egybefogja az amatőr, 

tanuló és befutott festőket, hogy nőnap táján egy kiállítással örvendeztessék meg a 

magyarkanizsaiakat. Most az anyák napjához közeli dátumot választották. Az idei év azonban 

kicsit eltért a többitől, ugyanis átadta a stafétát Kiss Zenóbiának, a Nemzetközi Soroptimist 

Klub hazai vezetőjének. 
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Birkatenyésztők ünnepe 
2022. április 24. – Magyarszo.rs 

A tavalyelőtti, koronavírusjárvány-okozta elmaradás, illetve a tavalyi szimbolikus módon 

megrendezett rendezvénysorozat után az idén, Szent György napján, vagyis április 24-én a 

régi pompájában lett megrendezve a térség birkanyíróinak és a birkahúsból készülő 

ínyencfalatoknak az ünnepe, a sorrendben XIX. Zentai Bírkanyíró- és Birkapörköltfőző 

Verseny, amelyet a város vásárterén rendeztek meg. Szerencsére az égiek is kedveztek a 

rendezvény szervezőinek, illetve látogatóinak, így a birkapörköltfőzők megmérettetésén közel 

50 zentai és környező településekről érkező csapat vett részt, de ebben az évben 

magyarországi, erdélyi, felvidéki és horvátországi résztvevők is megmérették magukat. 

 

  
Kijárási tilalmat rendeltek el Kárpátalján az ortodox húsvétvasárnap éjszakájára 
2022. április 23. – MTI, karpatalja.ma, karpataljalap.net 

Kijárási tilalom lesz érvényben Kárpátalján az ortodox húsvét első napjára virradó éjszaka, 

kijevi idő szerint szombat este 23 órától vasárnap reggel 5 óráig. A kijárási tilalmat a 

Kárpátalja Megyei Védelmi Tanács rendelte el a szombaton tartott rendkívüli ülését 

követően, amelyen a járási katonai közigazgatások, illetve a régió vallási szervezeteinek 

vezetői is részt vettek - jelentette be Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás 

vezetője. Az ukrán hírszerzés információi szerint az orosz erők Ukrajna-szerte rengeteg 

áldozattal járó provokációkat és rakétatámadásokat terveznek húsvét éjszakáján, beleértve a 

templomokat is. Viktor Mikita elmondta, emiatt a hagyományos ételszentelést Ukrajna 

minden régiójában április 24-én 5 órától tartják. Kérnek mindenkit, hogy a kijárási tilalom 

után menjen templomba - tette hozzá. 

  

Ukrajnai háború - Ferenc pápa: az emberek békét akarnak 
2022. április 24. – MTI, karpatalja.ma 

A politikusok az emberekre hallgassanak, akik békét akarnak - szorgalmazta Ferenc pápa a 

Szent Péter téren vasárnap délben mondott beszédében, melyben a húsvétot ünneplő 

ortodoxokat is köszöntötte. Ferenc pápa kijelentette, az emberek békét akarnak. A szokás 

szerint az apostoli palotának a Szent Péter térre néző ablakából mondott beszéde végén az 

egyházfő hosszan szólt az ukrajnai háborúról. A pápa ismételten tűzszünetet szorgalmazott, 

amit a békére utaló szándék "minimális és kézzel fogható" jelzésének nevezett. A háborús 

támadások leállítását sürgette a szenvedéstől elgyötört lakosság érdekében.  Az ortodox 

húsvét alkalmával köszöntötte a keleti egyházaknak az ünnepet most tartó hívőit. "Isten adja 

nekünk vissza a  békét, melyet a barbár háború megsértett" - mondta a katolikus egyházfő.   
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Beregszászba látogatott Kozma Imre atya 
2022. április 24. – karpatalja.ma 

Beregszászba látogatott Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója és 

elnöke. A látogatás során felkereste a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat (BJMSZ) 

irodáját és a munkatársakkal beszélgetett az örömeikről, kihívásaikról és az adományozási 

folyamatokról. Az atya kiemelte az önkéntesség fontosságát a szeretetszolgálat munkatársai 

között.  

 

Csalókra figyelmeztet Beregszász polgármestere 
2022. április 23. – karpatalja.ma 

Telefonos csalókra figyelmeztet Babják Zoltán, Beregszászász polgármestere. Tájékoztatása 

szerint a városi lakosok telefonhívásokat kaptak, akik a polgármester nevére hivatkozva 

tesznek fel kérdéseket ingatlanügyeikkel kapcsolatban. 

 

Rákóczi Szövetség: tízezer iskolatáska a magyar iskolába iratkozóknak 
2022. április 23. – karpatalja.ma 

10 500 iskolatáskát ajándékoz a Rákóczi Szövetség azoknak a gyerekeknek, akiket szüleik 

magyar iskolába íratnak a külhoni területeken. Felvidékre 3700, Erdélybe 3500, Vajdaságba 

1500 táska jut el a magyar iskolába iratkozó kisgyermekekhez. 1800 táskával készültünk a 

kárpátaljai gyermekeknek is, bízunk benne, hogy ősszel ők is átvehetik. 

 

Holnaptól megszűnnek a sörök és borok árusításának korlátozásai 
2022. április 22. – karpatalja.ma, karpataljalap.net 

A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal (ODA) közleménye szerint megváltoznak 

az alkoholos italok értékesítésének szabályai Kárpátalján. Az ODA döntése értelmében április 

23-tól feloldják az alacsonytartalmú italok, a sörök és a borok árusítására vonatkozó 

időkorlátozásokat. 

 

Megalakult az első kétnyelvű, ukrán-magyar iskola Magyarországon 
2022. április 22. – karpatalja.ma 

Az első két tanítási nyelvű, ingyenes ukrán-magyar iskolát a Magyarországi Ukrán Görög 

Katolikus Alapítvány/UGCC Foundation in Hungary hívja életre együttműködve az Ukrán 

Hagyományok Házával, amelynek már van magyarországi iskoláztatási tapasztalata. Az iskola 

alapításának hírét Damjan Gábor jelentette be Facebook-oldalán. 

 

Tájházi műhelyen mutatkozott be a Nagyberegi Tájház 
2022. április 22. – karpatalja.ma 

A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága és a Tájházszövetség által közösen 

szervezett műhelymunkán mutatkozott be a Nagyberegi Tájház. A Kiállításmegújítás a 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/beregszaszba-latogatott-kozma-imre-atya/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/csalokra-figyelmeztet-beregszasz-polgarmestere/
https://karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/rakoczi-szovetseg-tizezer-iskolataska-a-magyar-iskolaba-iratkozoknak/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/holnaptol-megszunnek-a-sorok-es-borok-arusitasanak-korlatozasai/
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/megalakult-az-elso-ketnyelvu-ukran-magyar-iskola-magyarorszagon/
https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/tajhazi-muhelyen-mutatkozott-be-a-nagyberegi-tajhaz/
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tájházakban című fórumot online térben, Zoom felületen tartották április 22-én. Központi 

téma a tájházak kiállításainak fejlesztése, lehetőségei és forgatókönyvei voltak. 

 

Csalók követelnek pénzt a hadsereg támogatásának ürügyén Kárpátalján 
2022. április 22. – karpatalja.ma 

Ismeretlenek próbálnak pénzt kicsalni az emberektől az ukrán fegyveres erők támogatására 

hivatkozva – figyelmezteti a lakosságot Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai 

Közigazgatási Hivatal alelnöke április 22-én. A csalók a nevemre és a beosztásomra 

hivatkoznak, dokumentumokat és parancsokat küldözgetnek, amelyeket állítólag a megye 

kormányzója, Viktor Mikita írt alá. 

 

1 500 magyar–ukrán húsvéti ételcsomagot osztottak szét a menekültek között 

Ungváron 
2022. április 24. – karpataljalap.net 

Szombaton a magyar fél 1 500 húsvéti sonkát, az ukrán fél pedig ugyanennyi pászkát 

szervezett a Kárpátaljai Megyei Tanács, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás és 

Ungvári Városi Tanács közreműködésével az ideiglenesen áttelepült személyek számára 

Kárpátalján. Az akcióról Szabóné Cap Andrea és Volodimir Csubirko is hírt adott Facebook-

oldalán. 

 

Több mint kétszáz tonna adományt küldött Ukrajnába a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 
2022. április 24. – karpataljalap.net 

A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat Oroszország és Ukrajna háborújának kitörése 

után az Asztély–Beregsurány határátkelőnél segítségpontot alakított ki, ahol a külföldi 

adományozóknak köszönhetően a háborús menekültek megsegítésére eddig több mint 200 

tonna humanitárius segélyszállítmányt fogadtak. 

 

Ungváron néhány utca és tér új nevet kapott 
2022. április 23. – karpataljalap.net 

Április 22-én tartották a bizottsági ülésen a második megvitatást Ungvár orosz személyekről 

elnevezett utcáinak, tereinek átnevezéséről. A városban található utcák, sugárutak, terek, 

parkok elnevezésével (átnevezésével) foglalkozó bizottság ülésén megvizsgálták az 

átnevezésre javasolt, az előző, április 14-i ülésen jóváhagyott utcák, terek listáját a Kis Galagó 

területén belül. A bizottság tagjai egyelőre csak néhány objektum átnevezésében értettek 

egyet és támogatták azokat: a Puskin tér Kis Galagó nevet kapta, a M. Lomonoszov utca 

František Krupka nevét viseli a jövőben, a D. Mengyelejev Liebscher Adolf, az I. Krilov utca 

pedig Laudon István botanikus nevét. 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/csalok-kovetelnek-penzt-a-hadsereg-tamogatasanak-urugyen-karpataljan/
https://karpataljalap.net/2022/04/24/1-500-magyar-ukran-husveti-etelcsomagot-osztottak-szet-menekultek-kozott-ungvaron
https://karpataljalap.net/2022/04/24/1-500-magyar-ukran-husveti-etelcsomagot-osztottak-szet-menekultek-kozott-ungvaron
https://karpataljalap.net/2022/04/24/tobb-mint-ketszaz-tonna-adomanyt-kuldott-ukrajnaba-magyar-maltai-szeretetszolgalat
https://karpataljalap.net/2022/04/24/tobb-mint-ketszaz-tonna-adomanyt-kuldott-ukrajnaba-magyar-maltai-szeretetszolgalat
https://karpataljalap.net/2022/04/23/ungvaron-nehany-utca-es-ter-uj-nevet-kapott
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. április 23. – Kossuth Rádió 

 

A Magyarság Háza még 2020-ban, a Nemzeti Összetartozás Évében kezdte el annak a 

nagyszabású portrésorozatnak a magvalósítását, amelynek eredményeként 53, csaknem egész 

estés film készült el a diaszpórában és főként a Kárpát-medencében élő magyarokról. Az 

Ungvári Tv21 két munkatársa, Debreceni Kamilla és Balla Béla nem egy különleges 

személyről forgatott filmet, hanem egy faluportrét készített Nagydobronyról. A község remek 

példa arra, hogyan lehet a múltra, a hagyományokra építve a fiatalok számára is vonzó, élhető 

települést fenntartani. A filmet az Uránia Nemzeti Filmszínház Mi magyarok című filmklub 

sorozatának húsvét előtti egyik estjén mutatták be.  

 

A film után most következzen a színház! 

A szabadkai Kosztolányi Dezső Színház társulata által bemutatott Három nővér című darab 

lett a Vajdasági Hivatásos Színházak 71. Fsztiváljának legjobb előadása, amelyet Puskás 

Zoltán rendezett. A darab zenéjéért a Klemm Dávid - Erős Ervin szerzőpárost is díjazták. 

 

Egy gyorsan fogyatkozó magyar közösség múltjáról és jelenéről szól A horvátországi 

magyarság a 21. században című könyv, amely a Nap Kiadó gondozásában jelent meg.  A 

Magyar szemhatár sorozat legújabb kötete 15 fejezetben tárgyalja a horvátországi magyarság 

életét. A tanulmányok a többi között szólnak a magyar-horvát kulturális kapcsolatokról 

csakúgy, mint Fiume magyar múltjáról és jelenéről, vagy a magyar nyelvű oktatásról, 

könyvkiadásról. 

 

Öt Kontinens 

2022. április 23. – Kossuth Rádió 

Egy fotós életében többször is előfordul, hogy lemarad a fontos pillanatokról, ilyenkor a 

képeket a fejében őrzi, és a megfelelő pillanatban ezeknek az emlékeknek az esszenciájából áll 

össze a valódi fénykép. Így van ezzel Czinszky Bálint is, aki gyermekkori álmát  a  Bécs 

melletti Maria Enzersdorf-ban valósítja meg a fotográfian keresztül. 

Vannak, akik már egészen kicsi korukban rálelnek a számukra kijelölt útra. Fürst Fanni is 

fiatalon megtalálta élete célját, az volt az álma, hogy szinkronúszó lesz. Mindent meg is tett 

ezért: a kitartó, kemény munka pedig meghozta a várva-várt sikert, ma már tagja 

korosztályában az ausztrál válogatott keretnek. 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
https://mediaklikk.hu/musor/otkontinens/
https://mediaklikk.hu/musor/otkontinens/
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Családi könyvkiadójával, az ismeretlenségből az európai irodalmi körforgás közepébe emelte 

a kortárs magyar irodalmat Szilágyi Mónika. Nem az eladási lista sikere élteti, hanem az 

időtálló magas szakmai minőség. Célja, hogy választott hazájában, Olaszországban ne csak 

ismerjék, hanem ki is tudják ejteni a magyar írók neveit. Ezért nemcsak könyveket ad ki, 

hanem a magyar nyelv szépségeit is tanítja. 

 

Magyar Világ 

2022. április 23. – Duna TV 

Az orosz-ukrán fegyveres konfliktus következményeként az elmúlt hónapokban többezer 

menekült érkezett Kárpátaljára, többek között a Nagydobronyi kistérségbe is. A térség 

vezetőinek, az anyaországi támogatásoknak, a lakosság összefogásának és önzetlenségének 

köszönhetően sikerült minden rászorulót ellátni, elhelyezni, megoldást találni, vígaszt 

nyújtani. 

 

Alapvető jogi ismereteket, a bíróságok működését, a szabadságjogok valamint a különféle 

bűncselekmények tudnivalóit is elsajátíthatják az általános- és középiskolások Románia 

szerte, a Romániai Ügyvédi Kamarák Országos Szövetsége és a román tanügyminisztérium 

közös programjának köszönhetően, amelyben ügyvédek nyújtanak bepillantást önkéntes 

alapon a jogi ismeretekbe. 

 

Kézhez kapják a napokban rögzített új lemezt. A Szép hazámból címet viselő albumon 

egyebek mellett ung-vidéki katonadalok, turai bakadalok, és ung-vidéki lakodalmas is 

hallhatók. Az egyik népdalcsokor, a szatmári, két feldolgozásban jelent meg a lemezen. Az 

egyik saját hangszereléssel, a másik Ferenczi György, Máté Péter-díjas szájharmonikaművész 

közreműködésével rögzített feldolgozásban. Ez a produkció formabontónak számít a 

citerazene világában - mondja Boczán Ferenc, a zenekar egyik tagja. 

 

Borbáth Erzsébet csíkszeredai pedagógus több mint három évtizedes pályafutást tudhat maga 

mögött. A tanítás volt a mindene, iskolákat alapított, segítette a moldvai magyar diákokat, 

hogy anyanyelvükön tanulhassanak, és ő szervezte meg az első csángó napokat is a 

székelyföldi megyeközpontban. Példaértékű tevékenységét tanítványai és kollégái mellett az 

anyaország is elismerte. 

Az igazi boldogságot és kiteljesedést annak a célnak az elérése adja, ami valódi kihívást jelent, 

és csak kitartó munkával érhető el. Szabadkán él az a fiatalember, aki eme gondolat mentén, 

gyermekkora kedvenc ételének készítését, a palacsinta sütését fejlesztette tökélyre, karrierjét 

és megélhetését is ennek a finomságnak köszönheti. 

 

https://mediaklikk.hu/musor/magyar-vilag/
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Kárpát-medence Magazinműsor 
2022. április 24. – M1 

 

Harminc magyarországi fiatal, a Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző Iskola diákjai 

érkeztek Gyergyószentmiklósra, hogy három hetes szakmai gyakorlaton vegyenek részt helyi 

vállalkozásoknál, és közös programokat szervezzenek testvériskolájukkal, a Fogarasy Mihály 

Műszaki Líceummal. Székelyföldi származású kísérőtanáruk fontosnak tartja, hogy 

tanítványait megismertesse szülőföldjével, az itt élő magyarokkal, ezáltal is erősítve a nemzeti 

összetartozást.  

 

A bácskai földek ma is több mezőgazdaságból élő magyar családnak biztosítják a megélhetést 

és a szülőföldön boldogulást. Mezőgazdasággal foglalkozott az oromi Pletikoszity Árpád 

családja is, aki már újvidéki tanulmányai alatt olyan drónokat kezdett fejleszteni, amelyek 

hatékonyan alkalmazhatók a gazdaságban. 

 

Márciusban még a csíkszeredai kórház folyosóján raktározták azokat az összeszerelésre váró, 

orvosi gépeket, amelyek nagy szolgálatot tesznek a jövőben. Románia legkorszerűbb, flexam 

angiográf gépét tudhatja magáénak a csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház a magyar állam 

támogatásának köszönhetően, amivel a perifériás artériák kezelését végezhetik el, sürgősségi 

érrendszeri beavatkozásokat hajthatnak végre. 

 

Nagy a sürgés-forgás a konyhában, készül a meleg ebéd a makkosjánosi Helikon étteremben. 

Most azonban nem az ide érkező turisták és vendégek számára, hanem a háború miatt 

menekülni kényszerülőknek. Öt kontinens több mint félszáz országában nyújt humanitárius 

segítséget a rászorulóknak az Azbej Trisztán által irányított Hungary Helps program. Március 

közepétől pedig Grezsa István miniszteri biztos kezdeményezésére a Magyarország segít 

humanitárius misszió támogatásával Kárpátalján is elindult az Egytálétel Program. A 

kezdeményezés célja, hogy azokra a helyszínekre juttassanak el meleg ételt, ahol nincs 

lehetőség főzésre. 

 

 

 

 

https://mediaklikk.hu/musor/karpat-medence/

