Szijjártó: folytatjuk az eddigi nemzetpolitikát
2022. május 18. – MTI, Vg.hu, MagyarHírlap, Hirado.hu, Hir.ma, Vasarnap.hu
A választópolgárok megerősítették a kormány nemzetpolitikai stratégiájának támogatását, így
a kormány folytatja azt, amit az elmúlt 12 évben elvégzett a nemzetpolitika területén mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés nemzeti
összetartozás bizottságának szerdai ülésén. Az újrajelölt tárcavezető kifejtette: továbbra is azt
a megközelítést alkalmazzák, hogy minden magyar felelős minden magyarért, valamint a
nemzetről, a nemzet jövőjéről szóló fontos döntések meghozatalában számítanak a nemzet
minden tagjára. Kitért rá: a választáson rekordszámban vettek részt a határon túli magyarok,
ami azt mutatja, hogy ők is fontosnak tartják, hogy a nemzet jövőjéről szóló döntésekben a
nemzet minden tagja részt vegyen. "A mi politikai családunk részéről nyilvánvalóan
megtisztelőnek tartjuk", hogy ezeknek a szavazatoknak a 93 százalékát mi kaptuk - tette
hozzá.

Semjén: folytatódnak a nemzetpolitikai programok
2022. május 18. – MTI, Hirado.hu, Hirvilag.hu, MagyarNemzet. Vasarnap.hu
A megkezdett nemzetpolitikai programok folytatásáról beszélt Semjén Zsolt az Országgyűlés
nemzeti összetartozás bizottsága előtt szerdán Budapesten. A nemzetpolitikáért,
nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszterelnökhelyettes jelölti meghallgatásán kifejtette: 2010 - "a gyurcsányi nemzetrombolás és
nemzetárulás" - után az alapoktól tudták felépíteni a nemzetpolitikát. Felidézte, hogy
Gyurcsány Ferenc a 2004. december 5-i népszavazáson a magyar kormány fejeként a határon
túli magyarok ellen kampányolt, és kormányzása idején szétverte a Magyar Állandó
Értekezletet (Máért).

Potápi: az áprilisi országgyűlési választás nemzetgyűlési választás is volt
2022. május 18. – MTI, Hirado.hu, Vajma.info, PannonRTV, MagyarNemzet
Az idei országgyűlési választás nem szimplán egy magyar belpolitikai választás volt, hanem
nemzetgyűlési választás is, hiszen a kormány 2010-ben megteremtette annak lehetőségét,
hogy a határon túli magyar állampolgárok is részt vegyenek azon - mondta a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdán Budapesten. Potápi Árpád
János a külhoni magyar gyermekpszichológusok kétnapos konferenciájának megnyitóján úgy
fogalmazott: a kormánypártok nagyarányú támogatása annak a tizenkét éves munkának is
köszönhető, amit a kormány végzett nemzetegyesítő, nemzetépítő tevékenysége során. A
célokat mindig közösen, a határon túli magyarokkal együtt határozták meg - mondta,
felidézve, hogy 2010-ben a munka a szimbolikus jelentőségű törvények, jogszabályok
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Nyomtatott és online sajtó

Egymilliárd forintot fektetnek a határon túli magyar kultúráért létrehozott
Méhes György Alapítványba
2022. május 18. – MTI, Krónika
Mintegy 100 millió forint alaptőkével alapítványt hoztak létre Méhes György örökösei a
Kossuth-díjas erdélyi író irodalmi hagyatékának megőrzésére és a fiatal tehetségek
támogatására. A Méhes György Alapítvány alapító okiratát szerdán írták alá Budapesten.
Nagy Elek, Méhes György (Székelyudvarhely, 1916. május 14. – Budapest, 2007. április 10.)
fia az örökösök nevében azt mondta: a 100 millió forintos felajánlás mellett a következő tíz
évben legalább összesen 1 milliárd forinttal járulnak majd hozzá az alapítvány működéséhez.
Az alapítvány feladata elsődlegesen, de nem kizárólagosan a határon túli magyar kultúra,
különösen az irodalom támogatása lesz. A Kossuth-díjas mese-, regény- és drámaíró
szellemiségét követve ösztöndíjakkal és pályázatokkal fogják segíteni a fiatal szerzőket – tette
hozzá.

Elkezdődhet a Toldiról elkeresztelt élményfürdő építése Arany szülővárosában
2022. május 18. – Krónika, maszol.ro
Elkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok a nagyszalontai élményfürdőnél. A közbeszerzési
eljárás után aláírták szerdán Bukarestben a kivitelezési szerződést, így több mint 98 millió
lejből épülhet az akvapark – tájékoztatott szerdán az RMDSZ. „A szalontai termálvízben rejlő
lehetőségek kihasználásával Török László polgármester ismét nagyot álmodott, hiszen az
élményfürdő munkahelyeket teremt, gazdasági növekedést eredményez, az ott élők előtt
újabb perspektívákat nyit” – fogalmazott a szerződés aláírása alkalmából Kelemen Hunor
miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke. Az akvapark munkálataival eddig papíron
haladtunk, erre szükség volt ahhoz, hogy a legjobb tervet, a legmegfelelőbb megoldásokat
megtaláljuk, de most már kezdhetik építeni a nagyszabású élményfürdőt – nyilatkozta Cseke
Attila fejlesztési miniszter.

Nem rongálás: megkezdték a Baba Novac-szobor talapzatán levő, a
magyarságot sértő felirat cseréjét
2022. május 18. – maszol.ro
A kolozsvári Baba Novac-szobor azok közé tartozik, amelyek esetében az RMDSZ kifogást
emelt az alatta olvasható, a magyarságra nézve sértő felirat miatt. Megtudtuk: megkezdődött
a szobortalapzaton a felirat cseréje, amelyet első lépésben eltávolított a kivitelező. Ennek
láttán máris akadtak olyanok, akik azt állították, újabb vandál cselekedet áldozata a szobor.
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megalkotásával kezdődött, és 2014-2015-től ezekre építve tudták megerősíteni a határon túli
magyar közösségeket.

2022. május 18. – szekelyhon.ro
Bár a becslések szerint csaknem hétszázezer magyart sikerült megszámlálni május 15-éig, a
magyar közösség számára jó lehetőség, hogy az Országos Statisztikai Intézet
meghosszabbította a népszámlálás önkitöltős szakaszát. A plusz tizenkét nap Barna Gergő
szociológus szerint arra jó, hogy azokra a településekre figyeljenek kiemelten, ahol kérdéses a
magyarság húsz százaléka. Van azonban veszélye is a hosszabbításnak.

Épülhet az új művelődési ház Csíkmadarason
2022. május 18. – szekelyhon.ro
Elkezdődhetnek az építkezési a munkálatok a csíkmadarasi művelődési háznál, miután a
közbeszerzést követően szerdán Bukarestben aláírták a kivitelezési szerződést. A beruházásra
12 millió lejt szánnak. Csíkmadarason az új művelődési házzal a kulturális életet kívánják új
szintre helyezni, illetve a közösséget erősíteni – írják az RMDSZ közleményében, hozzátéve,
hogy a beruházást a Cseke Attila által vezetett fejlesztési minisztérium támogatja. A madarasi
művelődési házban könyvtárat és egy 150 férőhelyes előadótermet alakítanak ki, de öltözők,
próbatermek is helyet kapnak benne.

Kijelölték az új városi tanácsost, aki átveszi Szabó Mihály mandátumát
2022. május 18. – Nyugati Jelen
Miután egy héttel ezelőtt a Városi Tanács tudomásul vette Szabó Mihály városi tanácsos
személyes okokból való távozását a tanácsból az RMDSZ-nek új tanácsost kellett kijelölnie a
megüresedett pozícióba. A választás Horváth Júliára esett, aki a szervezet aktív tagjaként, a
bíróság jóváhagyása után, várhatóan a legközelebbi városi tanácsülésen teheti le esküjét, és
lehet a tanács teljes jogú tagja.

Csíkszereda testvérvárosa lett Győr
2022. május 18. – szekelyhon.ro
Testvérvárosi szerződést írt alá szerdán délben Győrben Dézsi Csaba András és Korodi Attila,
a nyugat-magyarországi megyeszékhely és Csíkszereda polgármestere. A két város elsősorban
a gazdaságban, az oktatásban és a kultúrában lát együttműködési lehetőséget, a
szerződésaláíráson túl pedig meg is történtek az első érdemi lépések a kapcsolat elmélyítése
érdekében – tájékoztat közleményben Csíkszereda Polgármesteri Hivatala.

A katolikus gimnáziumért imádkoztak
2022. május 18. – szekelyhon.ro
A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnáziumért tartottak szentmisét szerda este
Marosvásárhelyen a Belvárosi Keresztelő Szent János Plébániatemplomban, amely zsúfolásig
telt az iskola tanulóival, azok szüleivel, szimpatizánsokkal. Tamási Zsolt, a gimnázium
igazgatója a közösségi eseményen úgy fogalmazott, hogy hetekkel ezelőtt még azért kért
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Népszámlálás: élni kell a hosszabbítás adta lehetőséggel

Szövetség: Meddig emelkednek az energiaárak? Nyújtson mentőövet az
önkormányzatoknak a kormány!
2022. május 18. – ma7.sk, felvidek.ma, bumm.sk, Új Szó
A kormány továbbra sem tekint partnerként az önkormányzatokra, miközben a források
elvonása és a növekvő kiadások miatt veszélybe kerül a működésük - hangzott el a Szövetség
szerdai sajtótájékoztatóján. Forró Krisztián, a Szövetség országos elnöke elmondta, már több
alkalommal figyelmeztettek az önkormányzatok anyagi ellehetetlenülésére, de a kormány
részéről nem történt érdemi lépés, sőt tovább kurtítanák a települések költségvetését.
Veszélybe kerülnek az önkormányzatok által nyújtott szolgáltatások, a Szövetség ezért
petíciót indít az önkormányzatok helyzetének javítására. A párt azt kezdeményezi, hogy
vezessék be az energiastopot, illetve a pénzügyi elvonásokkal ne lehetetlenítsék el a
helyhatóságokat. Ha az önkormányzatok tiltakozó akciókat szerveznek, számíthatnak a
Szövetség támogatására - hangsúlyozta Forró.

Felvidéki Sétára indulnak a Rákóczi Szövetség középiskolásai
2022. május 18. – ma7.sk, felvidek.ma, bumm.sk
A május 20-22. közötti hétvégén egri, fehérgyarmati, miskolci, kassai, rozsnyói és nagykaposi
középiskolák Rákóczis diákjai indulnak Felvidéki Sétára, Borsit és Kassát is érintve a
Szepességbe. A történelmi és kulturális emlékekben bővelkedő kirándulás programjában
szerepel a borsi Rákóczi-kastély, Késmárk és a Thököly emlékek, Lőcse a „Fekete város”, a
Szepesi vár és nem utolsó sorban Kassa, Rákóczi és Márai városa. A Felvidéki Séta 2007 óta
népszerű középiskolás programja a Rákóczi Szövetségnek.

Kihagyhatatlan programokat ígér a családi nap a szentpéteri Kossányi oviban!
2022. május 18. – ma7.sk
Évek óta egyre többen látogatnak el a szentpéteri Kossányi Óvodában szervezett családi
napra. Az esemény népszerűsége nem véletlen: a szervezők célja évről évre lenyűgözni a
kicsiket, és egy felejthetetlen délutánt biztosítani a kisgyerekes családoknak. Idén május 28án, szombaton zajlik majd a környék egyik legnépszerűbb gyermekrendezvénye, ahol egy
dolog biztos: senki nem fog unatkozni! A program valószínűleg leginkább a 2-6 éves
korosztálynak nyeri el a tetszését, de a felnőttek is garantáltan felüdülve térnek majd haza a
rendezvényről. Az esemény célja egyfelől bemutatni a szentpéteri Kossányi ovi nyújtotta
lehetőségeket, nem mellesleg pedig egy mesébe illő délutánt varázsolni az aprónépnek.
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segítséget az Istentől, hogy jó döntést hozzon a bíróság. Arra intett mindenkit, hogy pánik
helyett bízzon, hogy az iskola volt, van és lesz. „Ezért imádkozunk ma” – mondta az igazgató,
hangsúlyozva, hogy bízik abban, hogy megtalálják a megoldást arra, hogy az iskola
megmaradjon.

2022. május 18. – Magyarszo.rs
Minden bizonnyal az idén is több száz érdeklődő lesz majd kíváncsi a 21. juh- és
kecskeszemlére, amelyet ezen a hétvégén, szombaton szerveznek meg a Topolya melletti
Kinga-tanyán. A rendezvény gyülekezője 8 órakor kezdődik, az ünnepélyes megnyitója 9
órakor, és valószínűleg ezúttal is a leglátványosabb és legnagyobb érdeklődéssel várt
eseménye a birkanyíró verseny lesz, emellett a hagyományokhoz híven ezúttal is jelentős lesz
a fesztivál gasztronómiai jellege. A szervezők reményei szerint külföldről is érkeznek
résztvevők. Az esemény alkalmával birka-, illetve kecskehúsból készült ételeket is
megkóstolhatnak a vendégek. Ezenkívül várják a benevezéseket a sütemények és a pálinkák
versenyére is. Mint ismeretes, tavaly, a jubileumi fesztiválra rekordszámú, 48 csapat nevezett
be, de idén talán még ez a rekord is megdőlhet – tudtuk meg Szabó Pósz Ferenctől, a fesztivál
szervezőjétől

Százharminchat éves a Bambi
2022. május 18. – Magyarszo.rs
A Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény a megalapításának 136. évfordulóját színes
rendezvénysorozattal jegyzi ezen a héten. A topolyai anyaintézmény, valamint az
óvodapedagógusok egyéni kezdeményezésére is szerveznek minden napra valamilyen érdekes
és élménydús programot a gyerekek részére. Fényszárosi Fekete Tímea, a Bambi igazgatónője
örömének adott hangot, hogy hosszú kihagyás után tegnap végre sikerült lebonyolítani a
népes és nagyszabású karneváli felvonulásukat, amibe szerencsére nem szólt bele a
csapadékos-szeles időjárás.

Állásbörzét szerveznek Topolyán
2022. május 18. – Vajma.info
Állásbörzét szerveznek Topolyán. Elsősorban a topolyai és a kishegyesi községek területén élő
munkát keresők részvételére számítanak. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Észak Bácskai
részlege állásbörzét szervez Topolyán. Június 3-án, pénteken 10 és 13 óra között a Művelődési
Ház kiállítótermében tartják meg a börzét, a Fő utca 12-es szám alatt. Szécsi Erdmann Elvira,
a szolgálat munkaügyi tanácsosa elmondta, kérik azokat a munkanélkülieket, akik a topolyai
és a kishegyesi község területén aktív munkakeresőnek számítanak, hogy jelenjenek meg a
rendezvényen, illetve megjelenésüket előre jelezzék a foglalkoztatási szolgálat
munkatársainak, hogy azok bővebb információkkal lássák el őket. Igény esetén fel is
készíthetik a jelentkezőket.
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Folytatódik a hagyomány

2022. május 18. – karpatalja.ma
A rendőrség munkatársai megállítottak egy cseh rendszámú járművet május 18-án
Esztergomban. A kisbuszban több mint 20 illegális bevándorló utazott, hivatalos
dokumentum nem volt náluk. Az embercsempész, aki vezette a járművet, ukrán állampolgár.
Ellene büntetőeljárás indult. A hatályos jogszabályok értelmében egytől öt évig terjedő
börtönbüntetésre ítélhetik, szervezett bűnözés esetén öt évtől tizenöt évig terjedő
szabadságvesztéssel sújthatják.

Segítőközpontot hoz létre Budapesten az Ökumenikus Segélyszervezet
2022. május 18. – karpatalja.ma
Ukrajnai menekülteket segítő központot hoz létre Budapesten az Ökumenikus
Segélyszervezet, a június második felében megnyíló intézményben természetbeni
adományokkal látják el a rászorulókat, valamint információs, jogi, integrációs és lelki
segítséget is nyújtanak. Az Ökumenikus Segélyszervezet szerdai, az MTI-nek küldött
közleményében azt írta, nemzetközi szinten is jelentős ukrajnai humanitárius
szerepvállalásuk mellett Magyarországon is fontos résztvevői a menekülteket segítő
munkának. Ahhoz, hogy az Ukrajnából Magyarországra érkező bajbajutottakat még
hatékonyabban segíthessék, összetett támogatást nyújtó menekültközpontot hoznak létre
Budapest belvárosában.

Augusztusig hosszabbíthatják meg a hadiállapotot Ukrajnában
2022. május 18. – karpatalja.ma
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a hadiállapot meghosszabbítását javasolta május 18-án. Az
Ukrán Legfelsőbb Tanácsnak benyújtott rendeletben további három hónapra: május 24-től
augusztus 23-ig hosszabbítaná meg a hadiállapotot. Ezen kívül további 90 napon át az
általános mozgósítás is folytatódna az országban. A hadiállapot folytatásáról szóló elnöki
rendeletet a legfelsőbb tanács bírálja el.

Két kárpátaljai orvos vesztette életét a háborúban
2022. május 18. – karpatalja.ma, kiszo.net
Életét vesztette Julija Ohijenko és Papp Olekszandr az orosz-ukrán háborúban – tudatta
május 18-án a mukachevo.net internetes hírportál. A kárpátaljai orvosok haláláról szóló hírt a
Huszti Járási Központi Kórház főorvosa, Mihajlo Prisztaja közölte. Az egészségügyi egységet,
ahol a két orvos is tartózkodott kollégáival, rakétatámadás érte. Julija Ohijenko szakképzett
orvosként, Papp Olekszandr pedig sebészként segítette a sebesültek ellátását.

Kulturális menedzsereket képez a Pro Cultura Subcarpathica
Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. május 19.
.

Kárpátalja

Ukrán embercsempészt fogtak el Magyarországon

Folyamatosan indulnak magyar segélyszállítmányok Ukrajnába
2022. május 18. – karpatalja.ma
Továbbra is folyamatosan indulnak segélyszállítmányok a magyar–ukrán határra, illetve a
határ túloldalára. Kedden például a Matthias Corvinus Collegium diákjai által összegyűlt
adományokat vitték el Budapestről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet segítségével. De a
Máltai Szeretetszolgálat is folyamatosan segít. A Máltai Szeretetszolgálat kisbusza kedd
délelőtt érkezett meg Beregsurányba. Ahogyan eddig is, élelmiszerek és higiéniás eszközök
voltak a csomagtartóban. Ezúttal ruhákat is vittek a rászorulóknak. Közben mentálisan is
próbálják segíteni a menekülteket.

Spanyolország két mentőautót küldött Ungvárnak
2022. május 18. – karpatalja.ma
Mentőautóval gazdagodott két ungvári egészségügyi intézmény – számolt be róla Miroszlav
Bileckij, a kárpátaljai OVA első helyettes vezetője május 18-án. A járműveket az Ungvári
Városi Klinika és az Ungvári Városi Szülészeti Kórház kapta meg. A mentőautókat a
„Fundación del Real Club de Polo de Barcelona” elnevezésű jótékonysági alapítvány ajánlotta
fel humanitárius segélyként Ukrajnának – mondta Bileckij.

Már több mint 40 orvos dolgozik Kárpátalján, akik az ország más megyéiből
érkeztek
2022. május 18. – karpat.in.ua
Kárpátalján már 43 orvos állt munkába, akik a háború következtében arra kényszerültek,
hogy elhagyják otthonukat. A hírt Anatolij Psenicsnij, a Kárpátaljai Megyei Katonai
Adminisztráció (OVA) egészségügyi főosztályának vezetője közölte. Elmondása szerint az
orvosok közül a legtöbben családorvosok és sebészek, ezenkívül több ápoló is érkezett
vidékünkre.

A Beregszászi Járási Tanács a KHÖT-tel közösen támogat több kárpátaljai
humanitárius központot
2022. május 18. – karpat.in.ua
A Beregszászi Járási Tanács a háború kezdete óta aktívan kiveszi részét a humanitárius
segélyek szervezésében, emellett koordinátori szerepet tölt be azok optimális elosztásában is.
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2022. május 18. – karpatalja.ma
A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet az Európai Unió Magyarország-SzlovákiaRománia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 ArtSpace című
projektjének keretében Közművelődési szakember című képzést indított májusban a Perényi
Kultúrkúriában. A pályázati támogatásnak köszönhetően a 66 órás képzés három régió –
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Ung-vidék és Bodrogköz, valamint Kárpátalja –
együttműködésében valósul meg.

Ennek érdekében felvették a kapcsolatot a kistérségek vezetőivel, továbbá kapcsolatban
állnak Kárpátalja több humanitárius központjával is, ahová a KHÖT-tel közösen juttatnak el
segélyszállítmányokat.

MCC-adományok érkeztek Kárpátaljára

Koncut Ivan vezeti Lendva Községet
2022. május 18. – Nepujsag.net
Magyar János polgármester, miután átvette parlamenti képviselői mandátumát, Lendva
Község vezetését május 14-ével a következő féléves időszakra Koncut Ivan alpolgármesterre
bízta, aki a polgármesteri teendőket főállásban látja el. Magyar János, Lendva Község eddigi
polgármestere az április 24-ei országgyűlési választásokon az SDS színeiben bekerült a
szlovén parlamentbe. Mivel a polgármesteri és az országgyűlései képviselői funkció a törvény
szerint összeférhetetlen, lemondott polgármesteri tisztségéről. A község vezetését Koncut
Ivan alpolgármesterre bízta azok után, hogy a kérdéskörben a másik alpolgármesterrel,
Nemec Rozinával is megbeszélést folytatott. Koncut Ivan alpolgármester az őszi helyhatósági
választásokig lesz a község élén. A megbízatás elvállalását a Városháza kulcsának átadásávalátvételével jelképezték a május 12-i rendkívüli tanácsülésen.

Őszintén a személyes közügyekről
2022. május 18. – Nepujsag.net
Tavaly megjelent Székely András Bertalan művelődésszociológus és nemzetiségkutató
tizenötödik könyve. A Kárpáton innen, tengeren túl című kötetet, amely 2017 és 2021 között
íródott tanulmányait és esszéit adja közre, múlt héten bemutatták Lendván és Szentlászlón is.
A szerző gyűjteményes kötetében is (a könyvei nem egy adott, szűkebb témáról szólnak) a
közép-európai népek együttélésének kérdései állnak a középpontban, ezúttal is a magyar
nemzettudat, a nemzet- és nemzetiségpolitikai témákra kerül a hangsúly. Rendhagyó módon
az átfogó tanulmánykötetbe bekerült két „tengeren túli” témát boncolgató írás is. Az egyik, A
navahók világa – kelet-közép-európai tanulságokkal című esszé például a Népújságban
megjelent nyelvészeti rovat ihletésére született. Tavaly februárban ugyanis a rovatban a
Maribori Egyetem magyar lektorának tollából egy őslakos indián törzs nem mindennapi
érdemeiről, titkos kódolásokról szóló írás jelent meg.
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2022. május 18. – karpat.in.ua
A kárpátaljai rászorulóknak gyűjtöttek és szállítottak adománycsomagokat a Mathias
Corvinus Collegium tehetséggondozó intézmény magyarországi diákjai, melyeket tegnap
szállítottak a beregszászi képzési központba. Innen az elkövetkező napokban kezdik meg a
csomagok kiosztását az MCC-s diákok és a rászorulók számára.

2022. május 18. – Nepujsag.net
A Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár szervezésében a hétvégén 14 bibliobusz
érkezett a Muravidékre a mozgókönyvtárak nemzetközi találkozójára. A muraszombati
szakmai konferencia után a konvoj – közöttük a pécsi Csorba Győző Könyvtár bibliobusza is
– Belatincra indult. Nagy Lászlóval, a pécsi könyvtárbusz referensével a vár udvarán
beszélgettünk. – Könyvtárbuszos referens vagyok a beosztásom szerint, könyvtárbuszos
szolgáltatás és a háttérmunka, a közösségi média, a honlap szerkesztése a feladatom
leginkább – mutatkozott be Nagy László, a pécsi székhelyű, megyei hatáskörű városi könyvtár
munkatársa, kitérve a könyvtárbuszukra is: – A mi bibliobuszunk célja is a könyvtári
szolgáltatás biztosítása a lakosság körében, elsősorban a hátrányos helyzetű települések
könyvtári ellátása. Két könyvtárbuszuk van, a szlovéniai találkozóra a kisebbel érkeztünk.

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2022. május 18. – Kossuth Rádió
Évekkel ezelőtt kezdődött a Nemzetpolitikai államtitkárság, a Bethesda Gyermekkorház és a
Magyar Gyermekorvosok Társaságának együttműködése. Szervezésükben idén 70 külhoni
magyar gyermekpszichológus vesz rész az Életünk, munkáink, traumáink elnevezésű, ma
kezdődött továbbképzésen. A megnyitón készült Debreceni Gabriella összeállítása, melyben
először Velkey Györgyöt, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnökét kérdezte arról,
hogy honnan indult az együttműködés.
Petíciót indít a Szövetség párt az önkormányzatok kiéheztetése ellen. A pozsonyi kormány
elfogadta a családtámogatási csomagját, amelynek forrásait nagyrészt az önkormányzatoktól
vonnák el. A magyar párt mai sajtóértekezletén az is elhangzott: levélben kérték a
környezetvédelmi és a gazdasági minisztert, hogy lépjen a Sajó folyó szennyeződése ügyében.
Ma este - adásunkkal egy időben - templomi, csendes tiltakozást tartanak Marosvásárhelyen,
a római katolikus iskola újbóli ellehetetlenítése miatt. A felekezeti iskolában folytatódik a
tanítás, az intézmény vezetőjétől sem vonták meg jogköreit, azonban az egyik legnagyobb
gondot a jövő tanév előkészítése jelenti. A részletekről Tamási Zsolttal, a II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatójával beszélgetett munkatársunk.
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Mozgókönyvtárak fesztiválja a Muravidéken

Hálaadó istentisztelettel ünnepelte vasárnap a Temesvár melletti Újmosnica magyar
közössége a református templom teljes felújításának befejezését, majd a résztvevők zenés
menettel vonultak a parókia mellett kialakított Magyar Házba. Az újmosnicai magyarok
ünnepére sokan távolabbi vidékekről is hazalátogattak. Az eseményről Lehőcz László készített
összeállítást, amelyben elsőként Gazdáné Mátyus Melinda református lelkész nemcsak a
templomfelújítás munkálatairól mesélt.
" A medvék csaknem olyan intelligensek, mint az emberek, de sokkal finomabb lelkűek.
Náluk egyéni kérdés. hogy kire emlékeznek, kit szeretnek, kit gyűlölnek." Robert Franklin
Leslie, medvemeséiről ismert amerikai író gondolatát választotta mottóul a
gyergyószentmiklósi Dezső László, amikor megírta a Görgényi-havasok nagy medvéskönyvét.
Történeteiből megismerjük és talán meg is szeretjük a nagyvadat, amely az utóbbi időben
inkább ellenség lett Székelyföldön.
A rómaihoz és a budapestihez hasonló közönségsikerre számítanak Kolozsváron is a
Művészek a kamera fókuszában - Magyar fotósok és filmesek fényképei című kiállításon. A
tárlatot a nagyközönség mától nézheti meg június 5-ig. Szilágyi Szabolcs összeállítása.
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