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 Nyomtatott és online sajtó  
 

 

Németh Zsolt: A magyar diplomácia egyre hangsúlyosabban kezeli a 
nemzetpolitika kérdését 
2018. augusztus 9. – Echo TV 

A magyar kisebbségekkel szembeni jogsértések esetén egyre többször lép fel eredményesen a 

magyar kormány. Egyidejűleg vannak jelen a román politikában az együttműködésre utaló 

lépések és a magyarellenes intézkedések – ezt mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi 

Bizottságának elnöke az ECHO TV Napi aktuális című műsorában. Németh Zsolt aggasztónak 

tartja a kézdivásárhelyi fiatalok terroristavádját, ahol pirotechnikai eszközökkel való 

visszaélés volt a kiinduló vád, és első fokon felmentették őket, majd másodfokon öt évet 

kaptak. Úgy gondolja, hogy itt egy nagyon súlyos problémáról van szó, amely eljárási 

nehézségeket és aggodalmakat is felvet. A legaggasztóbb, hogy az igazságszolgáltatás álcája 

mögött zajlanak a magyarellenes intézkedések, és amikor ezzel kapcsolatban fölemeljük a 

szavunkat, könnyen érhet bennünket az a vád, hogy megkérdőjelezzük a román 

igazságszolgáltatás függetlenségét. 

 
A német származású elnök magyarellenes lépései 
2018. augusztus 9. – Borbély Tamás –Figyelő 

Általános megrökönyödést keltett az erdélyi magyarság körében Klaus Johannis államfő 

minapi alkotmányos óvása, amelyben román nacionalista érvelésmóddal a közigazgatási 

kódex kisebbségbarát rendelkezéseit kifogásolta, s olyan anyanyelvhasználati jogok ellen is 

panaszt emelet, amelyek immár tizenhét éve érvényben vannak keleti szomszédunkban. 

(A cikk teljes terjedelemben olvasható a Figyelő 2018. augusztus 9- i számában.) 

 
Vörös-fekete kontra piros-fehér-zöld 
2018. augusztus 8. – Kárpátalja 

Sajnos, lassan már nehéz számon tartani, hanyadik alkalommal  gyalázták meg az Ungvár 

melletti Egán Ede Emlékparkban található két kőtömb egyikét. Csak az elmúlt néhány 

hónapban négyszer tüntették el a magyar trikolór színeit. Érthetetlen okok miatt ez az 

emlékhely lett a magyarellenes megnyilvánulások egyik dobogósa. Számszerűen talán az 

ungvári Petőfi-szobor megrongálása veheti fel vele a versenyt, igaz, a szabadságharc 

költőjének köztéri bronzalakját mintegy 2 éve békén hagyják. Korábban viszont féléves 

rendszerességgel a magyar nemzeti ünnepek küszöbén (március, augusztus) érte 

idegenkezűség. 
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https://www.baon.hu/orszag-vilag/nemeth-zsolt-a-magyar-diplomacia-egyre-hangsulyosabban-kezeli-a-nemzetpolitika-kerdeset-1432608/
https://www.baon.hu/orszag-vilag/nemeth-zsolt-a-magyar-diplomacia-egyre-hangsulyosabban-kezeli-a-nemzetpolitika-kerdeset-1432608/
http://karpataljalap.net/?q=2018/08/08/voros-fekete-kontra-piros-feher-zold
http://karpataljalap.net/?q=2018/08/08/voros-fekete-kontra-piros-feher-zold
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Hangsúlyosabb nemzeti nevelés az óvodákban 
2018. augusztus 8. – Magyar Hírlap 

Számos kritika érte a napokban az óvodai nevelési program szeptembertől hatályos 

módosítását. A Nemzeti Pedagógus Kar szakemberei szerint viszont sem a hazaszeretetre való 

nevelés, sem a keresztény kulturális értékek hangsúlyozása nem jelent problémát. Az 

iskolákra vonatkozó Nemzeti alaptantervhez hasonló rendelkezés szeptembertől hatályba 

lépő változtatását elsősorban azért bírálták, mert az eddiginél hangsúlyosabban jelenik meg 

benne nemzeti identitástudat és a keresztény kulturális értékek ismerete. 

 

Nem kell a romániai medve: Egyetlen európai ország sem tart igényt a 
nagyvadakra 
2018. augusztus 8. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro, Erdély 

Ma 

Az Európai Unió egyetlen tagországa sem kíván medvéket átvenni Romániától - nyilatkozta 

szerdán Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető egy gyulafehérvári 

sajtótájékoztatón azt mondta, minden EU-s és több EU-n kívüli ország szakminiszterének 

küldtek átiratot, arról érdeklődve, hogy hajlandók lennének-e átvenni medvéket Romániától 

– tájékoztat az Agerpres. Csak nemleges válaszokat kaptunk (...), több ország azt írta, hogy 

náluk már 100 éve kihalt ez a faj. Senki nem akar átvenni egyetlen medvét sem, még 

állatkertbe sem" – fogalmazott Gavrilescu, hozzátéve, az Európai Bizottságtól is az a válasz 

érkezett, hogy ez Románia belügye, magának kell megoldania a problémát.  

 

„Most már nincs is olyan este, amikor ne törne be valahová a medve” 
2018. augusztus 8. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

Ugyan az illetékesek még nem kapták kézhez az erről szóló hivatalos dokumentumot, Hargita 

Megye Tanácsa már közölte, hogy hat tusnádfürdői medve kilövésére adott engedélyt a 

környezetvédelmi minisztérium. Erre szükség is van, mert a Tusnádfürdő és környéke 

vadászterületet felügyelő egyesület elnöke szerint „már nincs is olyan este, éjszaka, amikor ne 

törne be valahová, ne rongálna kerítéseket a medve". 

 
Folytatják a Mikes Kelemen Elméleti Líceum épületének felújítását 
2018. augusztus 8. – maszol.ro, Erdély Ma 

Hét hónap szünet után idén májustól folytatja Sepsiszentgyörgy önkormányzata a korábban 

elkezdett felújítási munkálatokat a Mikes Kelemen Elméleti Líceum épületében. A Mikes 

Kelemen Elméleti Líceum épületének felújítása már 2017 októberében elkezdődött, azonban 

a támogatás hiánya miatt hét hónapig szüneteltek a munkálatok. Az önkormányzat idén 

májusban tudta újra kiadni a munkakezdési parancsot, így a megkötött szerződés értelmében 

várhatóan 2019 májusában fejeződik be az épület tatarozása. A tanügyi intézmény felújítását 

a Helyi Fejlesztések Országos Programja támogatja. 
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http://magyarhirlap.hu/cikk/125393/Hangsulyosabb_nemzeti_neveles_az_ovodakban
https://kronika.ro/belfold/nem-kell-a-romaniai-medve-egyetlen-unios-orszag-sem-tart-igenyt-a-nagyvadakra
https://kronika.ro/belfold/nem-kell-a-romaniai-medve-egyetlen-unios-orszag-sem-tart-igenyt-a-nagyvadakra
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/100284-most-mar-nincs-is-olyan-este-amikor-ne-torne-be-valahova-a-medve
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/100281-folytatjak-a-mikes-kelemen-elmeleti-liceum-epuletenek-felujitasat
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A tervezhető jövő hiánya is külföldre „taszítja” a romániai fiatalokat 
2018. augusztus 8. – maszol.ro 

A jövőkép hiánya is az egyik oka annak, hogy Románia lakosságának több mint a fele 

külföldön vállalna munkát, ha tehetné, ha körülményei megengednék. Ez derül ki a világ 

legnagyobb üzleti tanácsadói cége, a The Boston Consulting Group és a Bestjobs internetes 

álláskereső portál felméréséből. A nemezetközi felmérés mindenekelőtt a munkaerő 

mozgékonyságát és az aktív munkaerő által kiválasztott célországokat vizsgálta. Ez egyébként 

világszinten is a legátfogóbb közvélemény-kutatás, amelyet a szakemberek 197 ország 366 

ezer tagot számláló mintacsoportján végeztek. A romániai mintacsoport négyezer tagot 

számlált, valamennyien városi környezetben élnek. A felmérés kitér arra is, hogy milyen 

okokból hagynák el Romániát és vállalnának munkát külföldön a román állampolgárok. Az 

első helyen, természetes módon a nagyobb kereset, a jobb életkörülmények szerepelnek. 

Érdekes módon azonban a romániai politikai instabilitás, gazdasági bizonytalanság a 

második helyre került, megelőzve a jobb kormányzati és szociális szolgáltatásokat, a 

kielégítőbb munkafeltételeket valamint a karrierépítés nagyobb lehetőségét. 

 

Székely kaput avatnak az unitáriusok 
2018. augusztus 9. – Krónika, szekelyhon.ro 

Úrvacsoraosztásos istentisztelettel és székelykapu-avatással adnak hálát Szejkefürdőn az 

unitáriusok az egyetlen erdélyi alapítású egyházért, amely 450 éve áll Isten és ember 

szolgálatában. A Magyar Unitárius Egyház (MUE) képviselőtanácsa, a székelyudvarhelyi 

belvárosi unitárius egyházközség és a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör által szervezett 

jubileumi találkozó szabadtéri hálaadó istentisztelete szombaton 11 órakor kezdődik. Az 

unitáriusok és más felekezetű érdeklődők hálát adnak azért az erdélyi szellemi örökségért, 

amely 450 évvel ezelőtt alapot vetett a közösségben gyakorolt vallásszabadságnak, valamint 

az anyanyelv használatának.  A találkozó az országzászló átadásával, huszárfelvonulással és 

fúvószenekari előadással kezdődik. Az istentisztelet után Bálint Benczédi Ferenc püspök és 

Grezsa István, a magyar kormány miniszteri biztosa is felszólal. 

 

Csíki RMDSZ: az MPP vádaskodás helyett inkább használja a parlamenti 
képviselőit a medveprobléma megoldásában  
2018. augusztus 8. – transindex.ro 

„A Magyar Polgári Párt megyei frakciója által kiadott sajtóközlemény, melynek tárgya 

Borboly Csaba megyei tanácselnök méltatlan elmarasztalása és a lemondására való 

felszólítása, közszolgálati közlemény. Továbbá sajnálatos módon a törvényes rend, 

nevezetesen a medvepopuláció szabályozására vonatkozó, érvényben lévő jogszabályok 

vonatkozásában tárgyi tévedéseket, ismerethiányt tartalmaz és a törvényes rend elleni 

bojkottra, felbujtásra szólítja fel az elnök urat” - áll abban a közleményben, amelyet az 

RMDSZ Hargita megyei tanácsosi frakciójának közleménye adott ki, válaszul az MPP keddi 

közleményére, amelyben felszólították Borbolyt azonnali intézkedésre a veszélyes medvék 

ügyében, ellentétes esetben lemondást kértek tőle.  
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http://www.maszol.ro/index.php/hatter/100265-a-tervezhet-jov-hianya-is-kulfoldre-taszitja-a-romaniai-fiatalokat
http://itthon.transindex.ro/?hir=52487
http://itthon.transindex.ro/?hir=52487
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Azamfirei: a magyarok egyesítéspártiak 
2018. augusztus 9. – Krónika 

Nem igaz, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar oktatói 

elleneznék intézményük egyesítését a Petru Maior Tudományegyetemmel, csak páran 

beszélnek a többiek nevében – jelentette ki Leonard Azamfirei, a MOGYE rektora. Szerinte a 

jövőre várható egyesítés révén az általa vezetett intézmény az ország legjobb orvosi 

egyetemévé válhat. Azamfirei közölte, a két egyetem egyesítése a lehető legjobb úton halad.   

 

VárLak a családi piknikre! 
2018. augusztus 8. – Ma7.sk 

Füleken harmadik alkalommal emlékeznek Szent István királyra egy családi fesztivál keretén 

belül. A IUVENES Neogradiensis, a Kultikon PT és a Libertate PT barátaik, önkéntesek, 

civilek segítségével augusztus 18-án, szombaton 15 órai kezdettel ismét megrendezik a Szent 

István-napi családi fesztivált, így emlékezve a magyar keresztény állam megalapításának 

évfordulójáról. Ahogy Nagy Csaba, a Iuvenes Neogradiensis elnöke tájékoztatott: 

tevékenységük fontos része a közösségépítés, ennek jegyében szervezik programjaikat is. 

 
Száz felvidéki ministráns találkozott a Szentatyával 
2018. augusztus 8. – bumm.sk 

A Nemzetközi Ministránsszövetség (CIM) szervezésében idén július 28. és augusztus 4. közt 

került megrendezésre a 12. Nemzetközi Római Ministránszarándoklat. Idén is lehetőség nyílt 

a felvidéki magyar ministránsok számára, hogy önálló csoportként, magyarul 

kapcsolódhassanak be a rendezvénybe. 

 

Bugár: Cséfalvay nem szegte meg a koalíciós szerződést 
2018. augusztus 8. – bumm.sk 

Bugár Béla, a Híd elnöke elutasítja, hogy a jelöltjük megszegte volna a koalíciós szerződést. 

Így reagált Bugár az SNS Cséfalvay Katalin, a parlament külügyi bizottságának elnöke ellen 

megfogalmazott kritikájára. „Nem szeghettük meg a koalíciós szerződést, mert abban az áll, 

hogy a koalíciós szerződés megszegése az, amikor az egyik koalíciós partner nem ért egyet egy 

javaslattal, és azt a másik koalíciós partner az ellenzék segítségével szavazza meg. Ebben az 

esetben a Hídon kívül a kormánykoalíció egyetlen tagja sem volt jelen, s így nem szeghettük 

meg a szerződést, hiszen senki sem mondta, hogy problémája van a határozattal” – közölte a 

TASR hírügynökséggel.  

 

Gál Gábor bízik az emberrablás objektív kivizsgálásában 
2018. augusztus 8. – bumm.sk, Új Szó 

Gál Gábor (Híd) igazságügyi miniszter bízik benne, hogy Trinh Xuan Thanh vietnámi 

vállalkozó elrablásának a körülményeit objektívan fogják kivizsgálni. Denisa Saková (Smer-
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https://ma7.sk/tajaink/varlak-a-csaladi-piknikre
http://www.bumm.sk/regio/2018/08/08/szaz-felvideki-ministrans-talalkozott-a-szentatyaval
http://www.bumm.sk/regio/2018/08/08/szaz-felvideki-ministrans-talalkozott-a-szentatyaval
http://www.bumm.sk/belfold/2018/08/08/bugar-csefalvay-nem-szegte-meg-a-koalicios-szerzodest
http://www.bumm.sk/belfold/2018/08/08/bugar-csefalvay-nem-szegte-meg-a-koalicios-szerzodest
http://www.bumm.sk/belfold/2018/08/08/gal-gabor-bizik-az-emberrablas-objektiv-kivizsgalasaban
http://www.bumm.sk/belfold/2018/08/08/gal-gabor-bizik-az-emberrablas-objektiv-kivizsgalasaban
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SD) belügyminiszter lemondását egyelőre hipotetikus kérdésnek tartja. Mint mondja, semmi 

bizonyíték nincs rá, hogy a miniszter fékezné a nyomozást. 

 

Zenta: A tornyosiak képviselték községünket a Kistérségi Napokon 
2018. augusztus 8. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A Székelykeresztúron 2018. július 31. és augusztus 2. között tartották a Kistérségi Napokat. 

Zenta község önkormányzata ebben az évben két tornyosi egyesületet, a Herőce és a 

Szarkaláb csoport tagjait juttatta el erre a 4 napos rendezvényre. 

 

Zenta: Pénteken kezdődik az I Love Zenta Fesztivál 
2018. augusztus 8. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Augusztus 10-én és 11-én rendezik meg az I Love Zenta Fesztivált. A város Fő tere ad helyet a 

külföldről hazalátogató zentaiaknak és községbelieknek szervezett színes eseménynek. A 

hétvégi rendezvényekről tartottak ma tájékoztatót a programok szervezői és az önkormányzat 

illetékesei. 

 

Kárpátalja a Summerfesten – Tíznapos bemutatkozás Százhalombattán 
2018. augusztus 8. – karpatalja.ma 

A 25. Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál és Népművészeti Vásár augusztus 12-én nyitja 

meg kapuit. A jubileumi programsorozaton idén Kárpátalja a díszvendég, így a Hagyományok 

Háza Hálózat Kárpátalja a programsorozat társszervezője is egyben. Negyedszázadra tekint 

vissza a százhalombattai Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál és Népművészeti Vásár. A 

szervezők az ünnepet először külföldi csoportok felvonulásának szánták, de a jeles esemény 

igazi programsorozattá bővült. A szervezők nemes gesztusa, hogy a jubileumi alkalomra a 

nehéz helyzetben lévő kárpátaljai magyarságot köszöntik díszvendégként. A Hagyományok 

Háza Hálózat Kárpátalja – társszervezőként – értékes programjaival gazdagítja a tíznapos 

ünnepségsorozatot. 

 
Ohióban tartott előadást Brenzovics László 
2018.augusztus 8. – Kárpátalja 

Az amerikai Oregon államban bejegyzett Magyar Baráti Közösség (MBK; Hungarian 

Communion of Friends) 2018. augusztus 4–11. között 50 éves múltunk a jövőnk fényében 

címmel szervezte meg éves konferenciáját az Ohio állambeli Reménység tavánál (Lake Hope, 

Zaleski), ahol a tudományos előadások kötetlen programmal és ökumenikus istenszolgálattal 

kapcsolódnak egybe. Az ötnapos rendezvényen minden délelőtt két-három előadás keretén 

belül nemcsak a magyar kultúra, de az egyetemes magyarság és a magyar diaszpóra kérdései 

is terítékre kerülnek. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22654/Zenta-A-tornyosiak-kepviseltek-kozsegunket-a-Kistersegi-Napokon.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22653/Zenta-Penteken-kezdodik-az-I-Love-Zenta-Fesztival.html
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/karpatalja-a-summerfesten-tiznapos-bemutatkozas-szazhalombattan/
http://karpataljalap.net/?q=2018/08/08/ohioban-tartott-eloadast-brenzovics-laszlo
http://kiszo.net/2018/08/08/emlektablat-kapott-a-vasminiszter-beregszaszon/http:/kiszo.net/2018/08/08/emlektablat-kapott-a-vasminiszter-beregszaszon/
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Emléktáblát kapott a vasminiszter Beregszászon 
2018. augusztus 8. – Kárpáti Igaz Szó 

A nyíregyházi Beregszászért Alapítvány és Beregszász önkormányzata szombaton felavatta 

Baross Gábor emléktábláját, amit a vasútállomás épületének falán helyeztek el. Az ünnepség 

a Vérke-parti városban a Himnusz közös eléneklésével kezdődött, majd a több mint félszáz 

érdeklődő előtt Dalmay Árpád, az alapítvány elnöke, Gáspár János, a Magyar Közlekedési 

Közművelődésért Alapítvány elnöke, Hajgató Tamás, Magyarország beregszászi konzulja és 

Rusznák András, a MÁV Zrt. Debreceni Igazgatóságának képviselője méltatta a vasminiszter 

érdemeit.  

 

20. Családok Találkozója Hodoson 
2018. augusztus 8. – nepujsag.net 

20. alkalommal rendezték meg a Családok Őrségi Találkozóját szervezték Hodoson vasárnap 

délután, a jubileumi rendezvényen a már jól bevált programmal várták a látogatókat. A 

délutáni kikapcsolódáson kicsik és nagyok, fiatalok és idősek múlatták az időt társalgással, 

tánccal, játékkal, a bátrabbak pedig még ügyességi vetélkedőn is részt vehettek. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. augusztus 8. – Kossuth Rádió 

 

Ökológiai veszélyről beszélnek a székelyföldi Hargitafürdőn 

Ökológiai veszélyről beszélnek a székelyföldi Hargitafürdőn. A probléma – a bezárt bánya 

után ott maradt meddőhányó és zagytározó tavak helyzete – nem újkeletű, és kétségtelenül 

megnehezíti a turisztikai fejlesztést. A megoldás pedig – finoman fogalmazva - késik. Oláh-

Gál Elvira vázolja az új helyzetet.  

 

Pótfelvételit hirdetett a Pozsonyi Magyar Szakkollégium 

Pótfelvételit hirdetett a Pozsonyi Magyar Szakkollégium. A felvételire azok jelentkezését 

várják, akik a hagyományos egyetemi tömegképzésnél többre vágynak, készek fejlődni, az új 

ismeretek elsajátításába energiát fektetni. Tehetik mindezt augusztus huszadikáig a 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

http://kiszo.net/2018/08/08/emlektablat-kapott-a-vasminiszter-beregszaszon/http:/kiszo.net/2018/08/08/emlektablat-kapott-a-vasminiszter-beregszaszon/
http://kiszo.net/2018/08/08/emlektablat-kapott-a-vasminiszter-beregszaszon/http:/kiszo.net/2018/08/08/emlektablat-kapott-a-vasminiszter-beregszaszon/
https://nepujsag.net/muravidek/5403-20-csal%C3%A1dok-tal%C3%A1lkoz%C3%B3ja-hodoson.html
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-08-08_18-30-00&enddate=2018-08-08_19-10-00&ch=mr1
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szakkollégium.sk oldalon. Mózes Szabolcs igazgatót Haják Szabó Mária kérdezte a 

részletekről. 

 

Vajdaságban évek óta csökken az általános iskola első osztályába iratkozó 

magyar diákok száma 

Vajdaságban évek óta csökken az általános iskola első osztályába iratkozó magyar diákok 

száma. 2013-ban 1861, 2015-ben 1573, 2017-ben pedig 1409 magyar elsős ült be az 

iskolapadokba. Idén úgy tűnik, nem lesz jelentős csökkenés – állítja Jerasz Anikó, a Magyar 

Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának az elnöke, akit Ternovácz István kérdezett. 

 

Nem látszik előrelépés az ukrán oktatási törvény kisebbségeket hátrányosan 

érintő rendelkezéseivel kapcsolatban 

Nem látszik előrelépés az ukrán oktatási törvény kisebbségeket hátrányosan érintő 

rendelkezéseivel kapcsolatban, egyelőre hiábavalónak bizonyulnak az elmúlt hetek 

erőfeszítései: Bocskor Andrea, Kárpátalja fideszes EP-képviselője az Európai Unió vezetőit 

kérte, hogy kövessék figyelemmel az ukrajnai eseményeket és szólítsák fel az ukrán 

hatóságokat az állampolgárok jogainak és békés együttélésének biztosítására. Brenzovics 

László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke a Velencei Bizottság 

elnökének számolt be arról, hogy az ukrán kormány eleinte mutatott némi hajlandóságot a 

Bizottság ajánlásainak végrehajtására, ám előrelépés az ügyben nem történt. Zubánics László 

közíró, kisebbségi politikus a hátteret világítja meg Zsoldos Barnabással folytatott 

beszélgetésében. 

 

A Temes megyei Végváron az elmúlt héten ötödször rendeztek egyházmegyei 

hittan- és kézműves tábort 

A Temes megyei Végváron – amely jelenleg esperesi székhely is – az elmúlt héten ötödször 

rendeztek egyházmegyei hittan- és kézműves tábort, mintegy hetven gyermek részvételével. 

Az áhítatokat, egyházi énekek tanítását az egyházmegye lelkészei végezték, emellett Temes és 

Arad megyéből valamint a Székelyföldről érkezett oktatók vezetésével ismerkedtek a 

résztvevők a mézesbáb-készítéssel, varrással, hímzéssel és szövéssel, az üvegfestéssel, a 

fotózással, a furulyázással és a népdalénekléssel. Amint Bódis Ferenc esperes, a házigazda 

végvári református egyházközség lelkipásztora Lehőcz Lászlónak elmondta: az elsődleges cél 

a hit megerősítése, de hangsúlyt fektetnek a kézműveskedésre, az egyéb foglalkozásra és a 

szabadidő kellemes eltöltésre is, ugyanakkor fontos a tábor közösségépítő és identitásőrző 

szerepe is. 
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Szent István ünnep 

Ezúttal öt virágkocsi megy át Debrecenből Nagyváradra augusztus 21-én. Az eddigiekkel 

ellentétben azonban ezután nem térnek vissza Debrecenbe, hanem a Nagyváradtól mintegy 

30 kilométerre lévő Bihardiószegig gurul a menet, így újdonságként idén először vidéken is 

megcsodálhatják a virágkocsikat. Az ünnepség Nagyváradon már augusztus 19-én elkezdődik 

egy családnappal és folytatódik 20-án az Új Kenyér ünnepével. Lesz Érmelléki Termékek 

Vására is.  Zatykó Gyula polgármesteri tanácsadótól kapott tájékoztatást tudósítónk, Ionescu 

Nikolett. 

 

 

 

 


