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Csupa Moka

Pcdrogkoz 6s Ung-vid6k

a magyar oktatdsdrt

Magyar iskoldba jdrni j6 lesz! Err6l bizonyosodhattak meg ozok az ll ng_vid6_

A sz6p sz5mf gyereksereg tagjai az in_
t6zm6ny fels6 tagozatos 6prilet6nek ud_
vardn szdmos versenyszdmban m6rhet_
t6k <issze tuddsukat. A sportjdt6kok mel-

ki 6voddsok, akik d minap sziileikket
kildtogattak az Erddlyi Jdnosr6l elnbve_
zett nagykoposi magyar atapiskota ud-

lett 6rdekes tudom6nyos kis6rleteket te_
kinthettek meg, illetve pr6bdlhattak ki a
di5kok, valamint volt arcfest6s, sokf6le

vardba. Szdmtalan sz6rokoztat6 fog_

Ialkozds,

nem p6lddt is szerettek volna dllitani a
gyermekek 6s sztileik el6, hogy magyar
iskolSb6l bdrmilyen piilyiin sikeres lehet
az ember. Az idei program a tavalyindl
is
tartalmasabb volt, ugyanis mig a gyer_
mekeket lefoglaltdk a ktilonf6le progra-

kiiliinfite sportidtikok 6s

iigyessdgi versenyek, drdekes el6adtd_

mok, a szril6k Kababik Miiria sdrospata_

k6zmrives foglalkozds 6s egy6b jdt6kos
sz6rakoz6si lehet6s6g. Kovdcs Adrianna

sok vdrtdk 5ket. A viddm rendezvlny
hdziasszo nya Erd1tyi CI au d ia volt.

ki csalSdpszichol6gus Mai csaliid cimrj
el6addsdn vehettek r6szt, majd n6gy_
szemkozt is feltehett6k k6rd6seiket a

elmondSsa szerint a rendezv6ny c6lja
nemcsak a tan6vbIcsdztatds volt, hanem

a

szakembernek.

korny6kbeli 6voddskorf gyermekek

magyar iskolSba val6 cs6bitdsa is. A

csa_

A nagykaposi Erd6lyi Jdnos MagyarTani-

tiisi Nyelvri Alapiskola az id6n is

meg_
szervezte a Csupa M6ka Csal;idi Napot. A

reggeli 6r6kban kezd6dd esem6nyre
meghivtiik a r6gi6 osszes 6vodds5t, a

l:s

A rendezvenyt Erdilyi Ctaudia ds Kovdcs Adrian_
na nyitotta meg
:::: t.-:::::":"

"

A legiigyesebbek drmet ds oklevelet is kaptai
-]-_:l.r$l

szrileikkel egyr.ltt. Kov6cs Adrianna igaz_
gat6n6 rinnep6lyes nyit6besz6d6t kove_

A miisodik alkalommal megtartott

o Micimiack6 Olimpidn

l6di nap hdziasszonya a bodrogkozi Kiskovesd16l szdrmaz6 Erd6lyi Claudia, te_
levizi6s 6s r5di6s m(sorvezetd volt, akit a

t5en az int6zm6ny tanul6i meggyrljtottdk a f5kly5t, ami az iskola mdsodik Mici_
mack6 Olimpiiijiinak kezdet6t jelentet_

szervez6.k nemcsak szak6rtelme miatt
kdrtek fel az esem6ny levezet6sdre, ha_

te.

csa16_

di napnak, mint megtudtuk, nagyon j6
visszahangja volt. Az igazgat6n6 rem6_
ny6t fejezre ki, hogy jciv6re is sikerril ha_

sonl6 szinvonalon megrendezni az

m6n't'

I

ese_

VRRce TraoR

Eptil az cink6ntes tfizoltok kiirpdt-medencei
hdlozata
Ung-vidiki

iinkintes tfizolt6csoportok
vezet6i taldlkoztak Nagykaposon, a
Nemzetstratdgiai Kutqt6intizet kezde.
mdnyezdsdre. C6lul tilzt1k ki, hogy l6trejiijjdn az iinkintes tfizolt6k ktirpdt_
medencei htfil6zata.

A Nemzetstrat6giai Kutat6intdzet (NSKI)
egyik kiemelt feladata a nemzetegyesi_
t6st szolgdl6, osszeftig96 kdrpdt-meden_
cei rendszerek, hdl6zatok, fejleszt6si fo_
lyamatok kezdem6nyez6se, ezek felt6tel_
rendszer6nek l6trehozdsa. E c6lkit(z6sek
koz6 tartozik annak el6segft6se, hogy az
cink6ntes t(zoltok kdrpdt-medencei hd_
l6zatba szervez6djenek. Ezzel kapcsolat_

ban egyeztettek a minap Nagykaposon.

A helyi magyar kozoss6gi hdzban meg_
tartott taliilkoz6n Moln5r Gy6rgy, az
NSKI h5l6zatfejleszt6si igazgat6ja 6s
Dobson Tibor danddrtdbornok, a Ma_
gyar Ttizolt6 Szcivets6g elncike taliilko_
zott az Ung-vid6ken miikod6 tijzolt6_
szervezetek vezet6ivel 6s tobb telepril6s
polgdrmester6vel.

Az osszejovetelen Molndr Gyorgy

bl_

mondta, az onkdntes tiizolt6k szolg5lata
nemzetstrat6giai jelent6s6g(, hiszen a

magyar emberek 6let6nek, valamint

a

szemdlyes 6s kozoss6gi vagyonnak a vd_

delme, ment6se mindenn6l fontosabb,
6s ez a tev6kenys6g ezentrll a nemzeti
hagyomdny5 rz6shez,

a

krizoss6g6pit6s_

hez is hozz6j6rul.,,Annak 6rdek6ben,
hogy a krilhoni magyar onk6ntes tfizolto
egyesriletek tiirgyi 6s szem6lyi felt6telei
fejleszthet6k legyenek, s erre a c6lra uni_

Sz6kelyfoldon, Kdrp6taljiin 6s D6tvid6_
ken, ahogy most a Felvid6ken is. Az els6
l6p6sk6nt megval6sulq egys6ges 6nk6n_

tes tiizolt6 k6pz6sek fina nsziroz6silhozis
hozzitj6rul az int6zm6ny. A kezdem6nye_
z6s v6gs6 c6lja a kdrpdt-medenceiszint(
cisszefogSs megszervez6se 6s a fejleszt6_
si

egytittm(kod6s folyamatoss6 t6tele.

6s forr6st is

ig6nybe lehessen venni, meg
kell szervezddni t6rsdgenk6nt a Felvid6_
ken is 6s kdrpdt-medencei szinten egya_
rdnt. lnt6zettink c6lja, hogy a 2014_2020
kozotti id6szakban hatdrokon dtivel6 fej-'
lesa6si projekt induljon ezen a tertileten
is, ez6rt kezdttik el a MagyarTiizolt6
Szo_
vets6ggel karoltve az ehhez sztiks6ges
partnersdg l6trehoziisdt,, _ fogalmazott
a

hd

l6zatfejleszt6si igazgat6.

Mint elhangzott, az NSKI biztosltja a szer_
vez6si 6s anyagifelt6teleket a 169i6nk6n_

ti

hdl6zatok l6trejott6hez, az elok6szit6

ta16lkoz6khoz 6s az alaku16 rendezv6_

nyek megrendez6s6hez. igy tort6nt ez

A

tal5lkoz6 r6sztvev6i megegyeztek,
hogy az egyes szervezetek mihamarabb
elv6gzik a helyi iillapotfelm6r6st, majd
szeptemberben egy 0jabb, kib6vitett ta_
ldlkoz6t tartanak a hdl6zat ki6pit6se 6r_
dek6ben.
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