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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán Viktor hivatalos látogatást tesz Szerbiában 
2021. július 8. – Pannon RTV 

Orbán Viktor magyar miniszterelnököt fogadja ma Aleksandar Vučić szerb államfő 

Belgrádban. A hivatalos látogató 10 óra 5 perckor kezdődik a két fél találkozójával. Ezt 

követően a szerb és a magyar küldöttség Orbán és Vučić vezetésével plenáris ülést tart. A nap 

folyamán átadják Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszternek a Szerb Zászló 

Rendjének Első Fokozata kitüntetést. Orbán Viktor és Aleksandar Vučić fél 12-kor közös 

sajtótájékoztatót tart, amit a Pannon TV és a Szabadkai Magyar Rádió élőben közvetít. A 

szerb államfő a találkozó kapcsán szerdán elmondta, köszönettel tartozik a magyar 

miniszterelnöknek, amiért Szerbia EU-csatlakozását sürgeti. Hangsúlyozta: erre személyesen 

is alkalma lesz csütörtökön, amikor Orbán Viktor Belgrádba látogat. „Szerbia jó barátjáról 

van szó. Remek viszonyt ápolunk Magyarországgal és a vajdasági magyarokkal. Évek óta nem 

volt egyetlen problémánk sem. Együtt dolgozunk mindenen, együtt harcolunk. Köszönöm 

neki, hogy volt elég bátorsága Szerbiát pozitív értelemben bemutatni, valamint, hogy viseli az 

ezért kapott kritikákat.” 

 

Szijjártó: Budapest segíti Ukrajnát, de Kijevnek tiszteletben kell tartania a 

magyar kisebbség jogait 
2021. július 7. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Demokrata, Mandiner, Hír 

TV, Origo, Index, 444, 888, Maszol, Ma7, Körkép, Vajdaság Ma, KárpátHír, Kiszó 

Magyarország a jövőben is segíteni fogja Ukrajnát, ám Budapest kiemelten fontosnak tartja 

azt is, hogy Kijev tartsa tiszteletben a magyar kisebbség jogait - jelentette ki szerdán Szijjártó 

Péter külgazdasági és külügyminiszter Vilniusban. Magyarország érdeke egy erős és virágzó 

Ukrajna, de nagyon fontos, hogy az ukrán kormány biztosítsa a területén élő magyar 

kisebbség számára a korábban élvezett jogokat, beleértve az anyanyelvhasználatot is - 

szögezte le Szijjártó Péter a litván fővárosban tartott Ukrajna konferencián. "Hangsúlyozzuk, 

hogy e téren nem kérünk semmi rendhagyót, mindössze azt várjuk el az ukrán kormánytól, 

hogy adja vissza a magyar kisebbségnek korábban már biztosított jogokat, amelyeket az 

ukrán nemzeti kisebbségi törvény vett el tőlük" - szögezte le Szijjártó Péter, kiemelve az 

anyanyelv használatát a közigazgatásban, az oktatásban, a sajtóban és a kulturális területen. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/orban-viktor-hivatalos-latogatast-tesz-szerbiaban
https://mandiner.hu/cikk/20210707_szijjarto_peter_magyarorszag_erdeke_egy_eros_es_viragzo_ukrajna?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://mandiner.hu/cikk/20210707_szijjarto_peter_magyarorszag_erdeke_egy_eros_es_viragzo_ukrajna?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
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Az újrakezdés jegyében „kerekedik” az idei Kolozsvári Magyar Napok programja 
2021. július 7. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az érvényes járványügyi korlátozásokat betartva, de a tavalyi „csonka évhez” képest már-már 

a hagyományos programmal készülnek idén a Kolozsvári Magyar Napok (KMN) szervezői. 

Gergely Balázs főszervező szerint az idei „Kerekedik” mottó is arra utal, hogy a nagyszabású 

rendezvény történetében újabb tíz év veszi kezdetét. A Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke az 

idei, 12. kiadást beharangozó szerdai sajtótájékoztatón elmondta: a Kolozsvári Magyar Napok 

a megújulás időszakába lépett, az új kezdettel újabb tízéves ciklusnak vágnak neki. Augusztus 

17–22. között ugyanis ismét vissza tudják engedni a főtéri nagyszínpadra az olyan „közkedvelt 

magyarnapos műfajokat”, mint a könnyűzenei koncertek, megtarthatják a futómaratont és 

újra lesz vásár a Farkas utcában.  

 

Megmentőre vár Marosszék egykori vármegyeháza – Kérdésessé vált a 

marosvásárhelyi műemlék épület sorsa 
2021. július 7. – Krónika 

A református egyház végérvényesen lemondott az egykori Marosszék vármegyeháza Bolyai 

téri épületének megszerzéséről. Miután a püspökség, illetve a tíz marosvásárhelyi 

egyházközség kuratóriuma által szorgalmazott ingatlancsere 2020 nyarán éppen az RMDSZ-

en belüli nézetkülönbség miatt bukott el, a Református Kollégiumot és a Bolyai Farkas 

Gimnáziumot bővíteni szándékozó egyház más épület után kénytelen nézni. Közben a 

vármegyeháza napról napra degradálódik, a városháza jó esetben 2022-ben rendelheti meg a 

restaurálásához szükséges előtanulmányt. 

 

Lecsökkentették a HÁRIT képviseleti jogát a Háromszéki Képviselők 

Tanácsában. Mi állhat az ügy hátterében?  
2021. július 7. – transindex.ro 

AHáromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT) nem biztosíthatta az országos RMDSZ 

alapszabályzatában előírt, 15%-os ifjúsági képviseleti jogot a múlt héten zajló Háromszéki 

Képviselők Tanácsának ülésén - kifogásolta egy közleményben Kelemen Szilárd Péter HÁRIT-

elnök. Egyes vélemények szerint azonban az események hátterében valójában Tamás Sándor 

és Grüman Róbert a Háromszéki RMDSZ-en belül politikai csatája áll, amely ezzel egy újabb 

fejezethez ért.  

 

Román érettségi: nem fognak változni az eredmények, ameddig nem vezetnek 

be alapos reformokat 
2021. július 7. – szekelyhon.ro 

Hargita megye érettségi átlaga idén a második leggyengébb az országban – nagyrészt a román 

vizsga miatt. Oktatási szakemberekkel, román szakos tanárral és főtanfelügyelőkkel jártuk 

körül az okokat, hiszen mélyre menő reformokra van szükség ahhoz, hogy kimozduljon a 

hazai közoktatás a „holtpontról”. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-ujrakezdes-jegyeben-bkerekedikr-az-idei-kolozsvari-magyar-napok-programja
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megmentore-var-marosszek-egykori-varmegyehaza
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megmentore-var-marosszek-egykori-varmegyehaza
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29115
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29115
https://szekelyhon.ro/aktualis/roman-erettsegi-nem-fognak-valtozni-az-eredmenyek-ameddig-nem-vezetnek-be-alapos-reformokat
https://szekelyhon.ro/aktualis/roman-erettsegi-nem-fognak-valtozni-az-eredmenyek-ameddig-nem-vezetnek-be-alapos-reformokat
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Hargita megyei főtanfelügyelő: nem lehetünk elégedettek 
2021. július 7. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket a felső tagozatosok (5-8. osztályosok) 

megújult tanterve a román nyelv oktatásában, eközben az érettségi eredmények is minden 

várakozást alulmúltak Hargita megyében, amiért elsősorban a gyenge román nyelv- és 

irodalom vizsgaeredmények a felelősek - hangzott el az országos vizsgaeredményeket 

kielemező csíkszeredai sajtótájékoztatón. A 2020/2021-es tanév nyolcadikos képességvizsgáit 

és az érettségi eredményeket közös sajtótájékoztatón értkelte ki Borboly Csaba, Hargita 

Megye Tanácsának elnöke, Ferencz-Salamon Alpár megyei tanácsos, az oktatási szakbizottság 

elnöke és Demeter Levente főtanfelügyelő. 

 

Koalíciós perpatvar: az igazságügy-miniszter szerint az RMDSZ nem tartja 

tiszteletben a kormányprogramot 
2021. július 7. – Krónika 

Stelian Ion román igazságügyi miniszter a bukaresti kormánykoalíció szerdai megbeszélését 

követően úgy nyilatkozott, hogy a koalíció nagyon jól működik, kivéve az igazságügy 

területén, és a tárcavezető azzal vádolta az RMDSZ-t, hogy nem tartja tiszteletben a 

kormányprogramot. Erre reagálva Kelemen Hunor RMDSZ-elnök közölte, nincs patthelyzet a 

koalíción belül az igazságszolgáltatásban elkövetett esetleges bűncselekményekkel foglalkozó 

speciális ügyészi osztály (SIIJ) felszámolásának kérdésében, és várja a szenátus rendkívüli 

ülésszakra való összehívását. 

 

Elvi hozzájárulásukat adták a koalíció vezetői a veszélyes medvékkel szembeni 

fellépést szabályozó rendelethez 
2021. július 7. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Megvitatta szerdai ülésén a bukaresti kormánykoalíció a veszélyes medvékkel szembeni 

beavatkozást szabályozó sürgősségi kormányrendelet tervezetének főbb elemeit – jelentette 

be az ülést követően Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke. A román 

képviselőház elnöki tisztségét is betöltő politikus úgy nyilatkozott, a koalíciós pártok elvi 

hozzájárulásukat adták a Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter által ismertetett 

tervezethez annak jelenlegi formájában, a jogszabály-tervezet néhány részletét még 

véglegesíteni kell. Florin Cîţu kormányfő nem vett részt a koalíciós egyeztetésen, a nagyobbik 

kormánypárt elnökének azonban meggyőződése, hogy a miniszterelnöknek sincs ellenvetése 

a tervezettel kapcsolatban. Ludovic Orban szerint ugyanis egyértelmű, hogy egyre gyakoribbá 

vált a medvék jelenléte a lakott területeken.  
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https://maszol.ro/belfold/Hargita-megyei-fotanfelugyelo-Nem-lehetunk-elegedettek
https://kronikaonline.ro/belfold/stelian-elfogadhatatlannak-tartja-hogy-az-rmdsz-nem-tartja-tiszteletben-a-kormanyprogramot
https://kronikaonline.ro/belfold/stelian-elfogadhatatlannak-tartja-hogy-az-rmdsz-nem-tartja-tiszteletben-a-kormanyprogramot
https://kronikaonline.ro/belfold/elvi-hozzajarulasukat-adtak-a-koalicio-vezetoi-a-veszelyes-medvekkel-szembeni-fellepest-szabalyozo-rendelethez
https://kronikaonline.ro/belfold/elvi-hozzajarulasukat-adtak-a-koalicio-vezetoi-a-veszelyes-medvekkel-szembeni-fellepest-szabalyozo-rendelethez
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Nem lesz magyar Ombudsman. Kelemen Hunor szerint elfogadják az 

Alkotmánybíróság döntését  
2021. július 7. – transindex.ro 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, miniszterelnök-helyettes szerdán úgy nyilatkozott a sajtónak, 

hogy a kormánykoalíció nem próbálkozik többé a Nép Ügyvédjének leváltásával, miután az 

Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy az általuk menesztett Renate Webert kell visszahelyezni 

a tisztségbe. "Nem beszéltünk erről, és nem is akarunk beszélni erről a témáról" - mondta 

Kelemen egy kormánykoalíciós gyűlést követően. Hozzátette: ezt a procedúrát nem kívánják 

újból elindítani. "Én nem akarok semmit. Az Alkotmányíróság döntést hozott, elfogadjuk. 

Tetszik vagy nem tetszik, elfogadjuk az állami intézmények döntéseit. Ez lezárult, van egy 

alkotmánybírósági döntés. Felelőtlenség lenne ismét elindítani ezt az eljárást. Mi nem 

javasoljuk ezt" - mondta az RMDSZ elnöke.  

 

A magyar nyelvű oktatás 230. évfordulóját ünnepelték Légen 
2021.július 7. – ma7.sk  

Ünnepélyes keretek közt emlékeztek meg a Légi Benyovszky Rudolf Alapiskolában június 30-

án a helyi magyar nyelvű oktatás 230., valamint az ún. új iskola épületében zajló magyar 

nyelvű alapiskolai oktatás 60. évfordulójáról. Az ünnepi műsor során elhangzott köszöntő 

beszédek után az ez alkalomból meghirdetett rajzverseny kiértékelésére került sor, és egy 

emlékkiállítás is fogadta a meghívott vendégeket: nyugdíjas tanítókat, hozzátartozóikat, volt 

diákokat, szülőket, az iskola jelenlegi tanulóit, a falu iskolát fenntartó önkormányzatának 

képviselőit és nem utolsósorban a falu polgármesterét, Szitási Ferencet, aki maga is ebben az 

iskolában végezte általános iskolai tanulmányait. 

 

MKP: A kormány vegye emberszámba a munkahelyükre ingázókat! 
2021.július 7. – ma7.sk , bumm.sk  

Sajtóközleményben reagált a Magyar Közösség Pártja a kormány ingázókat érintő járványügyi 

döntéseire. Azt írják, értékelik ugyan, "hogy a Szlovákia kormánya, a járvány megelőzése 

végett, a tavaly nyári időszakkal ellentétben sokkal szigorúbb intézkedéseket foganatosít az 

országba érkezőkkel vagy visszaérkezőkkel szemben, azonban a hét végi intézkedés, amellyel 

az alacsonyabb rendű utakon található határátkelőket mindenféle előzmény és figyelmeztetés 

nélkül eltorlaszolta, méltatlan és lesújtó volt." 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=64672&nem_lesz_magyar_ombudsman._kelemen_hunor_szerint_elfogadjak_az_alkotmanybirosag_donteset
https://itthon.transindex.ro/?hir=64672&nem_lesz_magyar_ombudsman._kelemen_hunor_szerint_elfogadjak_az_alkotmanybirosag_donteset
https://ma7.sk/tajaink/a-magyar-nyelvu-oktatas-230-evfordulojat-unnepeltek-legen
https://ma7.sk/aktualis/mkp-a-kormany-vegye-emberszamba-a-munkahelyukre-ingazokat
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Megnyílt a XVIII. Vajdasági Szabadegyetem Kishegyesen 
2021. július 7. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Ifjúsági Fórum (VIFÓ) július 7-e és 11-e között szervezi meg a XVIII. Vajdasági 

Szabadegyetemet a kishegyesi Kátai-tanyán. Előadások, műhelymunkák, csapatjátékok és a 

színes esti programok, koncertek elegyét jelenti a rendezvény már közel húsz éve, kreatív és 

egyben szórakoztató módon megtervezve. Ezúttal a rendezvény megnyitójának díszvendége 

volt Menyhárt Barbara, aki az anyaországi Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciájának (HÖOK) Külhoni Programját vezeti. Az erdélyi születésű aktivista 2015 óta 

Budapesten él, ott dolgozik és tanul. 2019 óta vezeti a Külhoni Programot, azóta foglalkozik a 

Kárpát-medencei fiatalok képviseletével. 

 

Horgos: Kitisztítják a Vöröskereszt-Madarász csatornát 
2021. július 7. – Vajdaság Ma 

Magyarkanizsa község sikeresen pályázott az öntözőcsatornák karbantartására kiírt 

tartományi összegekre. Az erről szóló szerződést hétfőn írta alá a Tartományi Mezőgazdasági 

Titkárságon Vass Zoltán, a Magyarkanizsai Községi Tanács tagja, aki a mezőgazdasági 

kérdésekkel van megbízva. A pályázatnak köszönhetően nettó 4.25 millió dináros munkák 

elvégzésére kerül sor a községben, amely összegnek a felét Magyarkanizsa Község, a másik 

felét pedig Vajdaság Autonóm Tartomány biztosítja. A tervek szerint Horgoson a Madarász 

tói csatorna karbantartását és felújítását folytatják majd. Már korábban is voltak itt 

munkálatok, de nem végeztek el minden szükséges munkálatot a szakaszon. 

 
Gulyás: Ukrajna euroatlanti integrációját mindig is támogatta Magyarország 
2021. július 7. – Kárpátalja.ma 

A magyar fél részéről nyitottságot jelzett egy magyar-ukrán csúcstalálkozó kapcsán Gulyás 

Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten, a kormányinfón. 

Hangsúlyozta: készen állnak a találkozóra. A Biden-adminiszráció részéről jelentkező 

nyomást firtató kérdésre azt mondta: ilyet nem éreznek. Ukrajna euroatlanti integrációját 

mindig is támogatták, sőt leginkább Magyarország támogatta azt, és ez történt a 

vízumliberalizáció esetében is. 

 

A KMKSZ kérésére visszaállították a teljes forgalmat a kaszonyi és a haranglábi 

határátkelőkön 
2021. július 7. – Karpat.in.ua 

Kaszonynál és Haranglábnál újra működnek az ellenőrzőpontok. A hibát elhárították – 

olvasható Magyarország Beregszászi Konzulátusának Facebook-oldalán. Az átkelőket 

nemcsak oltás céljából lehet igénybe venni. Aki Magyarországról Ukrajnába, vagy ellenkező 

irányba szeretne utazni, azok itt is átléphetik a határt. Korábban közöltük, hogy az 

ellenőrzőpontokon meghibásodott a rendszer. A határátkelés több napig szünetelt. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26730/Megnyilt-a-XVIII_-Vajdasagi-Szabadegyetem-Kishegyesen.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26727/Horgos-Kitisztitjak-a-Voroskereszt-Madarasz-csatornat.html
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/gulyas-ukrajna-euroatlanti-integraciojat-mindig-is-tamogatta-magyarorszag/
http://life.karpat.in.ua/?p=63146&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=63146&lang=hu
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Átadták a Szent Louis és Zelie Martin Központot Beregszászban 
2021. július 7. – Kárpátalja.ma 

Ünnepélyes keretek között adták át a Szent Louis és Zelie Martin Központot Beregszászban 

július 7-én. A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat (BJMSZ) ezzel újabb mérföldkövet 

ért el. A BJMSZ elnöke, Makuk János köszöntőjét azzal kezdte, hogy több mint 25 éve 

dolgoznak Kárpátalján a hit védelmén és az elesettek megsegítésén. Elmondta, hogy a 

központ létrehozásának projektje három évvel ezelőtt kezdődött meg. Akkor a Beregszászi 7. 

Számú Általános Iskolában (ma: Beregszászi Opre Roma Gimnázium) néhány gyermekkel 

indítottak el egy csoportot. 

 

Eldőlt: nem lehet szülőföldjén őshonos nép a magyar 
2021. július 7. – Kárpátalja 

Tudtuk, hogy meg fog történni, mégis úgy hatott, mint egy visszavonhatatlan ítélet, az 

ukrajnai kisebbségek leminősítése és ismételt semmibe vétele: a Legfelső Tanács július 1-jei 

rendkívüli ülésén elfogadta az Ukrajna őshonos népeiről szóló törvényt. A jogszabályból 

kimaradtak a magyarok. Az ukrán politikai elitnek a kisebbségek kérdéséhez való 

hozzáállásáról mindent elmond, hogy a Volodimir Zelenszkij elnök által májusban 

beterjesztett törvényjavaslatot a 450 fős parlament 325 szavazattal, azaz alkotmányos 

többséggel fogadta el. 

 

A 40. évfordulóra teljesen megújul iskola 
2021. július 7. – Népújság 

A Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola a nyár folyamán teljesen megújul. A renoválásra 703 

ezer euró állami támogatás áll rendelkezésre, a munkálatok már júniustól folynak. Az 

intézmény igazgatója, Herman Jožefa bízik abban, hogy szeptember elsejére a munkálatok 

oroszlánrészét elvégzik (a kivitelezés a Blisk Montaža Kft. nyerte el)., még akkor is, ha jelen 

pillanatban az iskola teljes egészében építési területté változott. – Június elsejével a 

munkálatok megkezdődtek, és ahogy megbontották a falakat és a padlózatot, bebizonyosodott 

az, amit már 2008 óta jeleztünk a község és a minisztérium felé, hogy a vízvezeték és az 

elektromos hálózat sürgőses felújításra szorul. Most végre ez megtörténik. 

 

Zsúfolásig megtelt a dobronaki óvoda 
2021. július 7. – Népújság 

Dobronak Község Tanácsa múltheti ülésén egyhangúlag elfogadták a kommunális illeték 

meghatározásáról szóló új rendeletet, valamint a Katicabogár Óvoda tagozatainak 

kialakításáról és a munkahelyek besorolásáról szóló határozatot a 2021/2022-es tanévre. 

Ezenkívül a tanácstagok megszavazták a Muravidéki Régió Fejlesztési Tanácsának közös 

jelöltlistáját is. Az ülésen első olvasatban szerepelt a kommunális illeték meghatározásáról 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/atadtak-a-szent-louis-es-zelie-martin-kozpontot-beregszaszban/
https://karpataljalap.net/2021/07/07/eldolt-nem-lehet-szulofoldjen-oshonos-nep-magyar
https://www.nepujsag.net/muravidek/10759-a-40-%C3%A9vfordul%C3%B3ra-teljesen-meg%C3%BAjul-iskola.html
https://www.nepujsag.net/muravidek/10763-zs%C3%BAfol%C3%A1sig-megtelt-a-dobronaki-%C3%B3voda.html
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szóló rendelet, amelyet Martinšek Igor, a dokumentum készítője mutatott be. A 2014-ben 

hatályba lépett községi rendeletet az új törvény beiktatása miatt kell kiegészíteni, ami 

azonban a gyakorlatban nem hoz nagyobb változásokat, sem nagyobb terhet a lakosság 

számára. A tanács a rendelet első olvasatát elfogadta, a második olvasat ősszel kerül 

napirendre. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. július 7. – Kossuth Rádió 

 

Ismét megnyitották a Kaszony - Barabás, illetve a Harangláb - Lónya ukrán-magyar 

határátkelő állomást. A határszakasz ukrán oldalán napok óta működésképtelen volt a 

számítógépes rendszer. Az eset érdekessége az, hogy ezen a két határátkelőn alakítottak ki 

magyar oltópontokat, ahol előzetes regisztráció nélkül oltáshoz juthat minden kárpátaljai 

lakos állampolgárságtól és nemzetiségtől függetlenül.   

 

Kétnapos szerbiai látogatását kedden Szabadkán zárta Kövér László házelnök, ahol 

megtekintette a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar bővítés alatt álló épületét, valamint a 

magyar nyelvű felsőoktatás fejlesztési programjairól tájékozódott. Miről tudtak beszámolni a 

házelnöknek? - kérdeztük Námesztovszki Zsolttól, a tanítóképző dékán- helyettesétől és 

Fürsztner Igortól, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola igazgatójától.  

 

Megújult épületben, új tervekkel várja hallgatóit a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem. A felvételi on-line jelentkezéssel történik, de Lázár Ede dékán az egyetem 

oktatóival együtt azt reméli, már fizikai jelenléttel kezdhetik a következő tanévet 

 

Ám az egyetemi jelentkezéshez, elengedhetetlen a sikeres érettségi. 

Hétfőn tették közzé Romániában az érettségi vizsgák eredményeit. Az aradi magyar 

iskolaközpontban a sikeresen érettségizők aránya valamivel jobb, mint a megyei átlag, de 

sajnos az idei végzősöknek körülbelül csak a kétharmada jelentkezett a vizsgákra. Az aradi 

Csiky Gergely Főgimnázium igazgatója, Spier Tünde értékeli az eredményeket.  Romániában 

az osztályzás 1-től 10-ig történik, az érettségin minden vizsgatárgyból meg kell szerezni a 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-07-07_18-02-00&enddate=2021-07-07_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-07-07_18-02-00&enddate=2021-07-07_18-40-00&ch=mr1
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minimális átmenő jegyet, az 5-öst, de a bizonyítványhoz 6-os átlag kell, az alatt nem számít 

sikeresnek a vizsga. 

Ha nyár, akkor szabadegyetem. Idén az első a sorban a Vajdasági Szabadegyetem, amely idén 

ünnepli nagykorúságát, hiszen tizennyolcadik alkalommal nyitja meg kapuit az érdeklődő 

fiatalok előtt, és újra megtelik a Kátai tanya amfiteátruma. A ma délutáni megnyitóról 

kaptunk összefoglalót.  

Átadták a nagyváradi római katolikus püspökség Magyar Zarándokházát. A püspöki palota 

közelében az egykori papnevelde épületének felújítását a magyar kormány támogatta. A Ház 

43 férőhelyes van, de a zarándokszálláson túl konferenciákat, továbbképzéseket és más, 

közösségmegtartó eseményeket is szerveznek majd itt. 

A Kárpát-medencei templom felújítási programban a nagyváradi római katolikus megyés 

püspökség területén, öt településen, hét templom újul meg a közeljövőben. 

 

Péter-Pál napján szakad a búza gyökere, a hagyomány szerint ekkor kezdődik az aratás. Ma 

már egy kicsit tudományosabban határozzák meg a napot, no meg nem a kasza suhog a 

búzamezőn. Vagy mégis?  Muzslyán idén 38. alkalommal rendezték meg az aratóversenyt, 

amelyen 18 csapat mutatkozott be. A hagyományoknak megfelelően ezúttal is kézzel learatták 

a bánkúti búzát. 


