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MINDENT MEGTESZNEK, HOGY EMLÉKEZETES MARADJON A VALLÁSTÉTEL

Járványhelyzetben is ünnep 
marad a konfi rmáció

Szabadtéren szervezett vagy kihangosított, kivetített szertartások, korlátozott 
számú résztvevők, nehézkes vendégségszervezések jellemzik a protestáns 
fi atalok konfi rmációját. Az eseményt a járványhelyzet miatt kissé megkésve, 
de változó időpontokban idén is megszervezik, a gyülekezetek és a családok 
pedig arra törekednek, hogy a korlátozások ellenére ünnepi körülményeket 
biztosítsanak a fi atalok vallástételének. Kató Béla, az Erdélyi Református 
Egyházkerület püspöke a Krónikának úgy fogalmazott, böjti időszak a mosta-
ni, amikor vissza kell fognunk magunkat, de győztesen is ki lehet kerülni be-
lőle. A szülők legnagyobb gondja az ünnepi ebéd megszervezése: van olyan 
család, amely csak otthonától több tíz kilométerre talált vendéglőt. 3.»

Megerősítés Nagyszalontán. A fi atalok rendhagyó körülmények között tettek vallást szent hitükről a gyülekezet előtt a hajdúvárosban is

„Megbuktatnák”
Romániát a fi atalok
Az erdélyi magyar 11. és 12. 
osztályosok csaknem fele negatív 
töltetű szóval asszociálja a politi-
kát, de 61 százalékuk részt venne a 
választások legalább egy formáján. 
Románia jelenlegi helyzetét érté-
kelve csaknem kétharmaduk nem 
ad „átmenő jegyet” az országnak, 
miközben a fi atalok háromnegyede 
úgy véli, a kisebbségek túl kevés 
joggal rendelkeznek – derül ki a 
Bálványos Intézet által ismertetett 
reprezentatív kutatásból.  2.»

Fejetlenség
a tanévkezdés körül
Egymásnak ellentmondó nyilatko-
zatok hangzottak el kormányzati 
illetékesek részéről a tanévkezdés 
kapcsán, ismertté vált például 
olyan forgatókönyv is, amely sze-
rint a diákok és pedagógusok csak 
októberben térnének vissza az isko-
lába. A PSD emiatt a helyhatósági 
választások elhalasztását kezdemé-
nyezi, ám a miniszterelnök szerint 
erről szó sem lehet.  5.»

Váradi fejlesztéseket
támogat Budapest
Magyarország pénzügyi források-
kal járul hozzá a helyi magyarság, 
illetve a református egyház iskola-
vásárlási terveihez Nagyváradon, 
és pénzügyi támogatást nyújt bent-
lakások építéséhez magyar diákok 
számára – jelentette be Nagyvára-
don Szijjártó Péter. A külügyminisz-
ter arra kérte a helyi magyarokat, 
vegyenek részt a választáson és 
támogassák az RMDSZ-t.  7.»

Marosvécsi
megemlékezések
Kettős esemény helyszíne volt 
a hét végén az egykori helikoni 
találkozók helyszíne, a maros-
vécsi kastély: Bánff y Miklós író, 
polihisztor halálának 70., és Bar-
tók Béla zeneszerző halálának 75. 
évfordulója alkalmából szabadtéri 
kiállítást nyitottak meg, valamint 
megszervezték a helikoni írópar-
lament leszármazottainak találko-
zóját.  9.»

 » A konfi rmá-
ció időpontjáról 
nem központi 
szinten ren-
delkezik az 
egyház, arról 
„békeidőben” 
is a helyi gyüle-
kezetek döntöt-
tek – mondta 
el megkeresé-
sünkre Kató Béla 
püspök.
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Megújult a Petőfi emlékét őrző
koltói Teleki-kastély  4.»

Átadták a Magyarország
és Románia közötti második
autópálya-határátkelőhelyet  6.»

Elhunyt Orosz Lujza
kolozsvári
színművésznő  9.»
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