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Nyomtatott és online sajtó 
 

Kövér László: óriási fejlődésen ment át a vajdasági magyar közösség 
2021.június 6. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Demokrata, PestiSrácok, Pannon RTV, 

Vajdaság ma, Magyar Szó 

Óriási változáson ment át az utóbbi években a vajdasági magyar közösség, és míg korábban 

sokaknak azzal a dilemmával kellett szembenézniük, hogy elhagyják-e szülőföldjüket a 

boldogulás érdekében, mára megerősödtek, és sikeresek - hangsúlyozta Kövér László, az 

Országgyűlés elnöke kedden a szabadkai Pannon RTV-ben. A házelnök kétnapos szerbiai 

látogatását összegezte a televíziós interjúban, amelyben kitért arra is, hogy nemzetpolitika és 

szomszédságpolitika szempontjából szerencsés csillagzat alatt áll Szerbia és Magyarország is. 

Mint mondta: van egy olyan anyaországi kormányzat, amely felismerte, komolyan vette saját 

alkotmányos kötelezettségét, hogy nemcsak az ország határain belül élő magyar polgárok iránt 

tartozik felelősséggel, hanem a nemzet egésze iránt. "Ráadásul sikerült egy olyan anyagi 

hátteret is teremteni a gazdasági fellendüléssel, amely nagyságrendi, minőségi fejlődést 

jelentett az együttműködésben" - tette hozzá, majd úgy folytatta: emellett "sikerült partnerre 

találni egy olyan szerbiai kormányzatban, amely a történelmi berögződéseken, régi, rossz 

hagyományokon hajlandó volt túllépni, és változtatni". 

 

Nem fogott ki rajtunk a járvány 
2021.június 6. – Magyar Szó  

Szerbiai látogatásának második napján, az Aleksandar Vučić államfővel folytatott reggeli 

megbeszélését követően Újvidékre, Topolyára, majd Szabadkára látogatott Kövér László, a 

magyar Országgyűlés elnöke. A székvárosban megtekintette az Európa Kollégiumot, ahol több, 

Újvidéken működő, közösségi szempontból fontos intézmény is beszámolt jelenéről és 

terveiről, köztük napilapunk, a Magyar Szó is bemutatta eredményeit. Topolyán a TSC csapat 

labdarúgó-akadémiáját is megtekintette, de a szerb szuperligás együttes stadionjának az 

építkezés utolsó fázisába lépett munkálatait is bejárta. Vajdasági látogatását Szabadkán zárta. 

Újvidéki látogatásán az Európa Kollégiumban Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség 

elnöke üdvözölte Kövér Lászlót, a magyar Országgyűlés elnökét, aki először járt a 

létesítményben. A munkaértekezleten Pásztor rámutatott arra, hogy immár a hatodik 

generációját kísérte ki a kollégium, a munkája sikeres, a hozzá fűzött reményeket sikerült 

valóra váltania. Pásztor arról is szólt, a vajdasági magyar elképzelés az volt, hogy nem egy 

magyar egyetem létrehozása segíti igazán az itteni magyar diákokat, hanem az, ha bekapcsolják 

őket a már létező egyetemi oktatási rendszerbe, és ha olyan tudásanyagot szereznek a képzés 

során, amely lehetővé teszi számukra, hogy minden gond nélkül érvényesülni tudjanak 

bármelyik szakmában. 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2021/07/06/kover-laszlo-oriasi-fejlodesen-ment-at-a-vajdasagi-magyar-kozosseg
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Anyaországi támogatással kialakított zarándokházat avattak Nagyváradon 
2021. július 6. – maszol.ro, MTI, Demokrata, Krónika 
Felavatták kedden a bihari megyeszékhelyen a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség 

anyaországi támogatással kialakított zarándok- és kulturális központját. A 18. században 

létesült papnevelde visszaszolgáltatott, de sokáig használhatatlan állapotban lévő egykori 

épületét 250 millió forintos beruházással alakították át negyvenöt zarándok elszállásolására 

alkalmas, hatvan férőhelyes konferenciateremmel és kápolnával is rendelkező vallásturisztikai 

központtá. Az új rendeltetést kapott közösségi teret és használóit Böcskei László, a Nagyváradi 

Római Katolikus Egyházmegye püspöke áldotta meg, aki az intézmény átadását követően a 

magyar közmédiának elmondta: nemcsak zarándokközpontként akarják működtetni, hanem 

jövőépítő közösségi tevékenységek otthonává is akarják tenni az épületet. Az intézmény 

átadásán Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 

államtitkára rámutatott: ahhoz, hogy a magyarság megmaradjon a Kárpát-medencében, a 

közösségek építésére van szükség. Ezért támogatja a magyar kormány a külhoni közösségi 

kezdeményezéseket az óvodaépítési, a magyar templomfelújítási program vagy a közösségi 

házak létesítése révén. 

 

Több mint 800-zal kevesebb magyar diák jelentkezett érettségire, és gyengébben 

is teljesítettek 
2021. július 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Országos szinten 67,8 százalékos volt (tavaly 62,9 százalék) az átmenési arány az idei 

érettségin, ezen belül a magyar diákok körében 58,25 százalékos átmenési arányt regisztráltak, 

ami a magyar diákok által tavaly elért 59,66 százalékos eredményhez képest is gyengébb. 

Ebben az évben több mint nyolcszázzal kevesebb magyar tanuló jelentkezett érettségire, mint 

2020-ban. 

 

Hamarosan a nagyajtai unitárius templomban is megcsodálhatjuk a Szent László-

legenda jeleneteit 
2021. július 6. – transindex.ro 

"Manapság nagy lendülettel folyik Erdélyben a középkori falképek feltárása, konzerválása és 

restaurálása. Újabb felfedezések is történnek, több restaurátor csoport működik. Az elmúlt két 

évtizedben olyan mértékű volt ez a folyamat, hogy szinte újra kell írni az erdélyi középkori 

festészet történetét" - magyarázta Jánó Mihály művészettörténész, a székelyföldi és az erdélyi 

Szent László-falképek kitűnő ismerője. Jelenleg például a bánffyhunyadi és bibarcfalvi 

református templomban, illetve a nagyajtai gótikus unitárius templomban zajlik 

párhuzamosan az értékmentő munka, az utóbbi áll a legközelebb a befejezéshez.  
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https://maszol.ro/belfold/Anyaorszagi-tamogatassal-kialakitott-zarandokhazat-avattak-Nagyvaradon.
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tobb-mint-800-zal-kevesebb-magyar-diak-jelentkezett-erettsegire-es-gyengebben-is-teljesitettek
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tobb-mint-800-zal-kevesebb-magyar-diak-jelentkezett-erettsegire-es-gyengebben-is-teljesitettek
https://multikult.transindex.ro/?cikk=29111
https://multikult.transindex.ro/?cikk=29111
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Utcára vonulnak a tusnádfürdőiek, hogy felhívják a figyelmet a 

medveproblémára 
2021. július 6. – maszol.ro 

Utcára vonulnak Tusnádfürdő lakói, hogy még jobban felhívják a figyelmet túlszaporodott 

medvék okozta problémára, ami nemcsak a helyiek, hanem a turisták életét is megnehezíti – 

írja az Agerpres hírügynökség. Butyka Zsolt polgármester tudatta, hogy sok tusnádfürdői 

személy aláírta azt a kérvényt, amellyel a figyelemfelkeltő akciót kezdeményezik. „Minden este 

jön egy anyamedve, amely beront a házakba, még a szennyvíztisztító állomásra és az iskolába 

is betört. Az anyamedvén kívül egy másik állat jár rendszeresen nappal is az utcán, illetve egy 

harmadik este hét óra körül indul el és az emberek kertjében bóklászik” – részletezte a 

polgármester. Rámutatott, hogy már több ízben kérték a központi illetékes szervektől a 

kérdéses medvék áthelyezését, de még mindig nem kaptak rá választ. A helyiek számára ez 

azért nagy kár, mert egyre kevesebb turista érkezik a fürdővárosba, sokan utólag törölik a 

foglalásukat a medvéktől való félelmükben. 

 

Recept a sikerhez – huszadik tanévét indítja a csíkszeredai Sapientia 
2021. július 6. – maszol.ro 

Újra személyes jelenléttel történhet az oktatás a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

Csíkszeredai Karán az ősszel induló 2021–2022-es tanévben. A kívül belül megújult 

intézménybe a beiratkozás július 12. és 21. között zajlik, az oktatáson való részvételnek nem 

feltétele az oltási igazolás, ám a beoltott diákok előnyt élvezhetnek a kollégiumi helyek 

kiosztásánál. 

 

Sorra nyílnak az új bölcsődék Szilágyságban 
2021. július 6. – maszol.ro 

A növekvő gyermeklétszám és az igény arra ösztönözte a helyi önkormányzatok képviselőit, 

hogy akár országos, akár magyarországi támogatások révén bölcsődéket építsenek azokon a 

településeken, ahol hiány volt e téren. Ami a magyar községeket érinti, bölcsőde épült 

Sarmaságon, és Szilágyperecsenben bölcsődévé alakítják a tanoda épületét. Zilahon pedig az 

ősszel nyitották meg a magyar kormány támogatásával létrejött óvodát és bölcsődét.  

 

Célegyenesben a Sapientia csíkszeredai épületének felújítása 

2021. július 6. – szekelyhon.ro 

A felvételivel kapcsolatos oktatási kínálat mellett a megújult épületet is bemutatták kedden a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karán a sajtó képviselőinek. Ősztől 

több mint nyolcszáz hallgató képzése kezdődhet el jelenléti oktatással a megújult helyszínen. 

Az egyetemi épület felújításának első munkafázisa még 2014-ben elkezdődött. Számítottak rá, 

hogy oktatás közben nehéz lesz dolgozni, így fokozatosan haladtak a munkálatok. Pap Levente 
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https://maszol.ro/belfold/Utcara-vonulnak-a-tusnadfurdoiek-hogy-felhivjak-a-figyelmet-a-medveproblemara
https://maszol.ro/belfold/Utcara-vonulnak-a-tusnadfurdoiek-hogy-felhivjak-a-figyelmet-a-medveproblemara
https://maszol.ro/belfold/Recept-a-sikerhez-huszadik-tanevet-inditja-a-csikszeredai-Sapientia
https://maszol.ro/belfold/Sorra-nyilnak-az-uj-bolcsodek-Szilagysagban
https://szekelyhon.ro/aktualis/celegyenesben-a-sapientia-csikszeredai-epuletenek-felujitasa
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dékánhelyettes rámutatott, a csíkszeredai kar épületének felújítási folyamatai a szeptemberi 

kezdésig befejeződnek. 

 

Zorán-koncert a Partiumi Magyar Napok jubileumán: huszadik alkalommal 

szervezik meg a szatmárnémeti rendezvénysorozatot 
2021. július 6. – Krónika 

Huszadik kiadásához érkezik a szatmárnémeti Partiumi Magyar Napok, amelyet augusztus 

második felében tartanak. Szőcs Péter Levente szervező a Krónikának elmondta, a 

hagyományos helyszíneken tartják a programokat, és számos neves fellépőt, köztük Zoránt is 

várják a rendezvénysorozatra.  

 

Gyermeklánc Fesztivál Alsóbodokon 
2021. június 6. – felvidek.ma  

Július 4-én Alsóbodokon tartotta meg a Gyermeklánc Gyermek- és Ifjúsági Fesztivált a 

Csemadok Nyitrai Területi Választmánya a Csemadok Alsóbodoki Alapszervezetének 

társszervezésében. A fesztivál a Csemadok szórvány- és ifjúsági programjába is beleillik. A 

megnyitón Neszméri Tünde, a Csemadok Nyitrai Területi Választmányának titkára elmondta, 

a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya a Nyitra-vidéki szórványközösség kulturális életét 

szervezi, koordinálja.Helyzetéből adódóan minden feladat, amit elvégez, a szórványközösséget 

hivatott erősíteni. Ezzel a rendezvénnyel az Országos Tanács által megfogalmazott célkitűzés 

is teljesül, hiszen a szórványban kiemelkedően fontos a gyermekekkel és ifjúsággal foglalkozni, 

dolgozni. A közösség megmaradásának alapfeltétele, hogy legyenek olyan magyar gyermekek, 

akik megismerik ősiek kultúráját és azt elsajátítják, továbbörökítik. 

 

Találkozás az ógyallai bemutatóteremnél 
2021. június 6. – felvidek.ma  

Ógyallán, 2021. június 28-án került sor egy értéktáras összejövetelre a Komáromi út 103-as 

számú épületnél. Jelenlétével megtiszteltek bennünket: Rancsó Andrea a Felvidéki Értéktár 

Bizottság (FÉB) elnöke, az Ógyallai és Bagotai Értéktár Bizottság alapító tagjai, Zsapka Katalin 

az Ógyallai Csemadok Alapszervezetének elnöke, az ógyallai katolikus egyházközség mellett 

működő gazdasági tanács tagjai, Ölveczky Elemér a Rákóczi Szövetség perbetei szervezetének 

elnöke, Kovács-Csomor Endre perbetei főellenőr. 

 

Nagyölved, a konferenciafalu 
2021. június 6. – felvidek.ma  

A Garammenti-dombság keleti lábánál fekvő Nagyölvedre mindig szívesen látogatok el. 

Részben azért, mert nagyapám is e vidéken született, másrészt sok barátom él a településen. 

Szerencsés közösség, kiváló polgármestere, Cseri Zita sokat tesz a faluért. Most egy július 5-ei 
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https://kronikaonline.ro/szines/zoran-koncert-a-partiumi-magyar-napok-jubileuman-huszadik-alkalommal-szervezik-meg-a-szatmarnemeti-magyar-rendezvenysorozatot
https://kronikaonline.ro/szines/zoran-koncert-a-partiumi-magyar-napok-jubileuman-huszadik-alkalommal-szervezik-meg-a-szatmarnemeti-magyar-rendezvenysorozatot
https://felvidek.ma/2021/07/gyermeklanc-fesztival-alsobodokon/
https://felvidek.ma/2021/07/talalkozas-az-ogyallai-bemutatoteremnel/
https://felvidek.ma/2021/07/nagyolved-a-konferenciafalu/
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konferenciára hozott meghívót a posta, már a cím is felkeltette figyelmemet: „Magyarok 

szlovákul”. A szlovák nyelv ismeretének hiánya a továbbtanulásban jelent nagy hátrányt a 

tanulóknak: nem tudnak bekerülni az egyetemekre, nem juthatnak diplomához, nem 

válhatnak egyenjogúvá a szlovák értelmiséggel. A helyszínünk, Nagyölved verseng a 

környékbeli más települések iskoláival a gyerekekért, s e konferencia célja az is, hogy 

ráirányítsa a figyelmet az iskolában folyó szakmai munkára. A gyerekek hiánya kihat az egész 

település jövőjére, a következmény beláthatatlan. A kommunikáció kulcskérdéssé vált: hogyan 

tudnak a pedagógusok a megváltozott diákokkal szót érteni. A zártsággal is számolni kell, az 

itteni pedagógusokhoz jóval kevesebb fejlesztőanyag jut el, mint Magyarországon. 

 

A három párt esete a homofób törvénnyel 
2021. június 6. – Új Szó  

Az MKP kiállt a magyar kormány homofób törvénye mellett, az Összefogás nem kommentálja, 

a Híd pedig óvatoskodva helyteleníti az egyes társadalmi csoportok diszkriminációját. Az MKP, 

a pártelnök korábbi álláspontjától eltérően, elnökségi határozatban állt ki a magyar 

kormánynak a nem heteroszexuálisok jogait korlátozó törvénycsomagja mellett. A magyar 

jogszabállyal kapcsolatban megkerestük az MKP-val éppen egyesülni szándékozó Hidat és 

Összefogást is. Az utóbbi párt elnöke, Mózes Szabolcs Szijjártó Péter (Fidesz) magyar 

külügyminiszter júniusi pozsonyi látogatásakor arról beszélt, nagyon szerencsétlennek tartja, 

ha a nemi orientációval vagy deviációval kapcsolatos kérdéseket összekötik a nemzeti 

közösségek ügyével. Kérdésünkre Mózes most ezt azzal indokolta, hogy szerinte a szexuális és 

nemzeti kisebbségekben csak annyi a közös, hogy számbeli kisebbségben vannak egy adott 

társadalomban. A Híd a lapunknak küldött nyilatkozatában azt írja, a gyermekek védelme 

megkérdőjelezhetetlen jogalkotási cél. „Amely viszont nem eredményezheti más társadalmi 

csoport negatív megkülönböztetését” – teszik hozzá. A párt a közleményben úgy folytatja, a 

kérdéses törvény és az azzal kapcsolatban kialakult közbeszéd negatívan érinti a szexuális 

kisebbséghez tartozókat. 

 
Kövér László Topolyán: Sikeresen építkezik a vajdasági magyar közösség 
2021. július 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Jobban tenné az EU, ha felgyorsítaná Szerbia uniós csatlakozását, ugyanis ez egyformán 

stratégiai érdeke valamennyi tagállamnak - nyilatkozta a Kövér László topolyai látogatása 

során. A Magyar Országgyűlés elnöke szerbiai körútja során ellátogatott Topolyára, ahol 

Szatmári Adrián polgármester és Zsemberi János, a TSC elnöke mutatta meg neki az épülő 

stadiont és a TSC Labdarúgó Akadémiát, illetve tájékoztatták a folyamatban lévő és tervezett 

egyéb beruházásokról is. 

 

 

 

Kövér László: Végre mindenki teszi a dolgát 
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https://ujszo.com/kozelet/a-harom-part-esete-a-homofob-torvennyel
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2021. július 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon tett látogatásával fejezte be kétnapos 

szerbiai látogatását Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke. A házelnök a magyar nyelven 

(is) oktató szabadkai felsőoktatási intézmények fejlesztési terveiről tájékozódott. A találkozó 

végén elégedetten nyugtázta, hogy ma már mindenki teszi a dolgát, a szerb állam is, amely 

támogatja kisebbségeit, a magyar állam is, amely a nemzet alkotó részének tekinti a 

külhoniakat, illetve a helyi érdekvédelmet betöltő kisebbségi magyar politikum is. 

 

A magyar intézmények vezetőivel találkozott Újvidéken az Országgyűlés elnöke 
2021. július 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Az Újvidéken működő, közösségi szempontból fontos intézmények jelenéről és terveiről 

tájékozódott ma délelőtt a tartományi székvárosban Kövér László, a Magyar Országgyűlés 

elnöke. A Szerbiában tartózkodó politikus az újvidéki közösségi lét egyik legmeghatározóbb 

intézményének számító Európa Kollégiumban találkozott a Magyar Szó, a Forum Könyvkiadó 

Intézet, az Újvidéki Színház és a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ vezetőivel. Az 

eseményen jelen voltak a tartományi kormány tisztségviselői, a magyar pártok elnökei 

valamint a Magyar Nemzeti Tanács képviselői. 

 

Nemzetközi üzleti fórum Jánosiban 
2021. július 6. – Kárpátalja 

Bereg–Ugocsa 2021 néven tartottak nagyszabású nemzetközi üzleti fórumot július 2–3-án a 

jánosi Helikon Hotelben. A kétnapos business-találkozón számos külföldi vendég, üzletember 

volt jelen, illetve a jövőben szülőföldünkön befektetést tervező személyek. A fórum krédója az 

üzleti partnerkeresés előmozdítása, illetve a Beregszászi járáshoz tartozó kistérségek 

befektetési vonzerejének és gazdasági együttműködési lehetőségeinek a bemutatása volt. A 

rendezvény megnyitóján részt vett Rezes Károly, a Beregszászi Járási Tanács elnöke, Szilágyi 

Mátyás beregszászi főkonzul, Ihor Vantyuk, a Beregszászi Járási Közigazgatási Hivatal elnöke, 

Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, Pataki Csaba Szatmár 

(Partium) megyei tanácselnök, illetve Olekszij Petrov, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke. 

 

Tizennegyedik Kárpátaljai Népzene- és Néptánctalálkozó Tiszapéterfalván 
2021. július 6. – Kárpátalja 

Tizennegyedik alkalommal szervezték meg a kárpátaljai népzenészek és néptáncosok 

találkozóját Tiszapéterfalván. Az eseményre Csaptól Técsőig érkeztek néptáncegyüttesek, 

zenészek. A program egyben a XXV. Ének-, Zene-, Néptánc- és Kézművestábor megnyitója is 

volt, amelyet idén a szervezők a karanténkorlátozások miatt szakkör formájában tartanak meg. 

Az eseményen 16 produkcióban léptek fel a 2021-es „Szól a fülemüle!” – Kárpátaljai Népzenei 

és Néptánc Tehetségkutató nyertesei. A produkciókat anyaországi szakmai zsűri értékelte: 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26722/A-magyar-intezmenyek-vezetoivel-talalkozott-Ujvideken-az-Orszaggyules-elnoke.html
https://karpataljalap.net/2021/07/06/nemzetkozi-uzleti-forum-janosiban
https://karpataljalap.net/2021/07/06/tizennegyedik-karpataljai-nepzene-es-neptanctalalkozo-tiszapeterfalvan
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Farkas Fanni és Kiss Balázs, a Magyar Állami Népi Együttes szólistái, valamint Pál Lajos, 

Európa, Életfa, és Artisjus díjas népzenész. 

 

Lelkészbeiktatás Beregardóban 
2021. július 6. – Kárpátalja 

Kárpátaljáról napjainkban is sok elhívatott, szolgálni vágyó fiatal választja a Debreceni 

Református Hittudományi Egyetemet, illetve a Sárospataki Református Teológiai Akadémiát. 

Ám tanulmányaik befejeztével nem mindenki tér vissza szülőföldjére, hogy otthon szolgáljon, 

ezért sajnálatos módon nincs minden kárpátaljai magyar településnek saját lelkésze. Néhány 

tiszteletes több falut is elvállalva hirdeti Isten igéjét. A Beregardói Református Gyülekezetben 

már közel öt éve szolgálatot teljesítő Balázs Antal tiszteletes beiktatására került sor június 4-

én a beregardói református templomban. A lelkész az ardói mellett a jánosi és a kijevi 

református gyülekezetben is szolgálatot teljesít. 

 

"Segíts hogy segíthessek Kárpátalján" – mozgalom a rászorulók megsegítéséért 
2021. július 6. – Karpat.in.ua 

Dianna a Segíts hogy segíthessek Kárpátalján nevű mozgalomnak köszönhetően havonta tud 

rászoruló idős vagy sokgyermekes családokat segíteni. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. július 6. – Kossuth Rádió 

 

Nemcsak a baráti érzelmeken alapul a Magyarország és Szerbia közötti kiemelten jó kapcsolat, 

hanem a közös érdekeken is, amelyek a gazdaságot is érintik - emelte ki Kövér László, az 

Országgyűlés elnöke hétfőn Belgrádban, ahol hivatali kollégájával, Ivica Dacsity szerb 

parlamenti elnökkel, a miniszterelnökkel és az államfővel, valamint a Vajdasági Magyar 

Szövetség parlamenti képviselőivel találkozott. Ma Újvidéken az Európa Kollégiumban a 

vajdasági magyar intézmények és a magyar érdekvédelem vezetőivel folytatott tárgyalást. Ezt 

követően adott exkluzív interjút a Határok nélkülnek.  

 

A Beregszász melletti Makkosjánosiban rendezett „Bereg-Ugocsa 2021” nemzetközi üzleti 

fórumon a Beregszászi járás kistérségei bemutatták üzleti, befektetési lehetőségeiket. Rezes 

Kárpoly, a Beregszászi Járási Tanács elnöke arról beszélt, hogy régiójukban a turizmus és a 
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https://karpataljalap.net/2021/07/06/lelkeszbeiktatas-beregardoban
http://life.karpat.in.ua/?p=62986&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-07-06_18-02-00&enddate=2021-07-06_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-07-06_18-02-00&enddate=2021-07-06_18-40-00&ch=mr1
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mezőgazdaság a két fő húzóágazat, azonban szeretnék fellendíteni a borászatot is, amihez 

keresik a befektetőket.  

 

Most még elég lelkész van Erdélyben, de 10-15 év múlva azok a református lelkészek készülnek 

nyugdíjba, akik annak idején kis létszámú évfolyamokban végeztek teológiát.   31 teológiát 

végzett ifjú tett lelkipásztori fogadalmat az Erdélyi Református Egyházkerület 

lelkészszentelőjén a kolozsvári Farkas utcai templomban. Mivel tavaly elmaradt, most két 

évfolyam tett esküt.  

 

Korábbi műsorunkban beszámoltunk a június végi nagy károkat okozó viharról Arad 

megyében. A megyeszékhelytől tíz kilométerre fekvő Szentpálon szinte minden portán 

megrongált valamit a szél, emellett a római katolikus templom tornyának a tetejét is letépte. 

Bő egy héttel a kárfelmérés után arról érdeklődtünk, hogy miként tudja majd a kis gyülekezet 

felújítani a templomát. 

 

Milyen táborba menjen a gyerek? Az egyik túl drága, a másik messze van, a harmadikhoz még 

túl kicsi. Legyen akkor mesetábor! Izgő-mozgó mesetáborban vehettek részt a temesvári 

Bartók Béla líceum kisdiákjai az iskolához tartozó óvoda nemrég felújított épületében. Először 

a nagy érdeklődést kiváltó foglalkozás címéről kérdeztük Balázs Melinda táborvezetőt. 

 

Az idén is július végén rendezik meg Kisoroszon a 20. népművészeti tábort. A gyönyörű 

környezetben, egy héten keresztül a régi mesterségek mellett játék, népzene, néptánc, és más 

foglalkozás is várja a gyerekeket. Talpai Sándorral, a Torontál Magyar Oktatási, Művelődési és 

Ifjúsági Központ vezetőjével beszélgettünk a most szerveződő táborról. 

 

Temerin talán az egyetlen város a Vajdaságban, amelynek két ünnepe is van. Az egyik július 

20-a, Illés-nap, amelyet 168 éve tart fogadalmi ünnepének az ott élő magyarság, mivel anno 

ezen a napon több alkalommal is természeti csapás, jégverés, dögvész sújtotta a falut, és az ott 

élő magyarság megfogadta, ezen a napon templomba megy és imádkozik. A magyarság azóta 

is ehhez az ünnephez ragaszkodik. Az időközben többséggé váló szerbség két éve döbbent rá 

arra, hogy neki nincs saját ünnepe. Lett. 


