
Erdélyi tudósítások2018. december 27.
csütörtök2

Rovatvezető: 
Bá lint Esz ter 
(er dé lyi tu dó sí tá sok, gaz da ság) 

Rovatszerkesztők: 
Ba logh Le ven te (po li ti ka), 
Kiss Ju dit (kultúra, élet mód), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (sport), 
Bede Laura (színes világ),
Gräf Bo tond (szol gál ta tás, mű sor)

Tu dó sí tók: 
Bí ró Blan ka 
(Sep si szent györgy – 0733–969681), 
Szucher Er vin 
(Ma ros vá sár hely – 0726–720403), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka 
(Nagy vá rad – 0726–720292)

Ol va só szer kesz tő: Ja kab Már ta

Reklámértékesítés, marketing: 
Szatmári Bence (0726–720280)

Lap terv: Mihály László

Nyo más: Garamond Kft., Kolozsvár

Ter jesz tés, előfizetés:
0264–705205 (Kolozsvár)
0265–260170 (Marosvásárhely)
0266–371100 (Csíkszereda)
0266–218361 (Székelyudvarhely)
0266–361201 (Gyergyószentmiklós)

Megjelenik munkanapokon. 
Fe le lős ki adó:  Príma Press Kft.

535600 Székelyudvarhely, 
Bethlen Gábor u. 55.

tel.: 0266-218361
ISSN: 1454-7821

Szerkesztőség:
400027 Kolozsvár,

 Regele Ferdinand (volt
Wesselényi) utca 37. szám 

tel.: 0264-705205, 0264-705215
 e-mail: kronika@kronika.ro

Ve ze tő szer kesz tő:
Ros tás Sza bolcs

Ügyvezető: Zilahi Imre

Lap szer kesz tők: 
Ba logh Le ven te, Pá va Ador ján 

Főmunkatársak: 
Kristály Lehel, Pataky István

Előfizetési módok, árak, határidők:
Előfizetés felvételeKézbesítésÁr (1 hónapra)Előfizetési határidő
nálunkáltalunk / posta által35 lej kb. 23-a (ha ez nem

munkanap, akkor +1 nap) postánposta által39,2 lej

Előfizetési lehetőségek nálunk:
ügyfélszolgálatainkon; újságos standjainkon (Csíksze-
reda, Székelyudvarhely); saját terjesztési hálózatunk-
ban lapkihordóinknál; vidéki partnerboltjainkban,
online (www.kronika.ro/elofizetes/csomagajanlat)

ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Összesen 32,8 milliárd forin-
tot utalt ki a magyar kormány 
különböző határon túli szerve-
zeteknek és intézményeknek. 
A Sapientia Alapítvány több 
mint hétmilliárd forintot kapott.

 » KRÓNIKA

T öbb mint 32 milliárd forint 
(mintegy százmillió euró) költ-
ségvetési támogatást különí-

tett el az Orbán-kormány különböző 
külhoni beruházások, fejlesztések 
megvalósítása érdekében, illetve 
szervezetek működése számára. A 
Magyar Közlöny december 23-ai szá-
mában megjelent kormányhatározat 
a miniszterelnök általános helyette-
se számára azonnali feladatként írja 
elő, hogy az összesen megjelölt 32,8 
milliárd forintnyi összeget támoga-
tási előlegként fi zesse ki az érintett 
szervezetek számára a Bethlen Gábor 
Alap bevonásával. A Portfolio.hu ál-
tal ismertetett listán számos határon 
túli kulturális és társadalmi szerve-
zet szerepel, az egyik legnagyobb 
kedvezményezett a Sapientia Alapít-
vány, amely összesen 7,6 milliárd fo-
rintot kap több célra, de számos fut-
ballklub is kapott több százmilliós, 
illetve milliárdos támogatást.

A szervezet működésének és fej-
lesztésének támogatására 3,5 milli-
árd, míg sepsiszentgyörgyi fejlesz-
téseinek támogatására 4,1 milliárd 
forintot különítettek el a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetemet 
és a Partiumi Keresztény Egyetemet 
működtető Sapientia Alapítvány 
számára. Ingatlanberuházásainak 
támogatására 2,5 milliárdot kapott 
az alapítvány. Működésének és fej-
lesztésének támogatására az Erdélyi 
Református Egyházkerület 150 mil-
lió, intézményei működtetésére 300 
millió forintot kapott, a kolozsvári 
Protestáns Teológiai Intézetnek 90 
millió forintot, a nagyváradi Római 
Katolikus Püspökségnek pedig a 
püspöki palota felújításának továb-
bi támogatására 268 millió forintot 
juttattak. Az RMDSZ Iskola Alapítvá-
nya 680 millió forintot fordíthat ma-
gyar költségvetési támogatásból in-
gatlanvásárlásra, valamint oktatási 
és kulturális célú ingatlanfejlesztés-
re. A Kárpát-medencei óvodafejlesz-
tési program keretében az Erdélyi 
Református Egyházkerület 250 mil-
lió, a Királyhágómelléki Reformá-
tus Egyházkerület és a Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége 
pedig egyenként 1,3 milliárd forint 
támogatást kapott. A Nagykároly 
kertvárosi Kálvin-központ, templom 
és közösségi tér felújítására, illetve 
az ákosi református műemléktemp-
lom teljes helyreállítására 62 millió 
forintot különített el a magyar kor-
mány, a Transylvania Trust Alapít-
vány a bonchidai Bánff y-kastély fel-
újítására és oktatási tanműhelyként 
való hasznosítására 300 millió forin-
tot kapott. A magyar kormány 170 
millió forintot utalt ki az FK Csíksze-

reda Egyesületnek a Márton Áron 
Tehetséggondozó Központ működ-
tetésére, 2 milliárd forintot a klub 
működésére és fejlesztésére, illetve 
2,1 milliárd forintot kapott működé-
sének és fejlesztésének támogatásá-
ra a Sepsi OSK futballklub.

ERDÉLYI TÖRTÉNELMI EGYHÁZAKAT, SZERVEZETEKET, FUTBALLKLUBOKAT TÁMOGAT AZ ORBÁN-KORMÁNY

Százmillió euró a külhoni magyaroknak
Különben az Orbán-kormány 

egy évvel ezelőtt hozzávetőlege-
sen ugyanekkora összeget, több 
mint 33 milliárd forintot folyó-
sított az erdélyi magyar törté-
nelmi egyházaknak és szerveze-
teknek.

 » Több milliárd 
forint jutott a 
Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési 
program folyta-
tására.

 » BALÁZS KATALIN

Akár kétezer lejes anyagi támogatást 
is kaphat az a gyergyószentmik-

lósi fi atal, aki felsőfokú tanulmányai 
során olyan kutatást végez diploma-
munkájához, amely Gyergyószentmik-
lóshoz vagy legalább Gyergyószékhez 
kötődik. Idén öten jelentkeztek a pá-
lyázatra, közülük négynek volt elfo-
gadható dolgozata, ezek közül hármat 
be is mutattak az év utolsó tanácsülé-
sen – mindhárom a helyi közösséget, 
mindennapi gondjait, fejlődési lehető-
ségeit érintő témát vett górcső alá.

Abrudbányai Melinda kutatásának 
címe: Krónikus betegek egészségügyi 
ellátása során tapasztalt nyelvi akadá-
lyok vizsgálata. Számos veszélyt hor-

doz magában az, ha az egészségügyi 
ellátás során nem egy nyelvet beszél 
orvos és páciens. A kitekintésben a 
jövőről is olvashatunk. „Mivel Gyer-
gyószentmiklóson nincs olyan civil 
szervezet, amely a krónikus betege-
ket fogná össze, problémáikkal fog-
lalkozna, jogaikat védené, egy ilyen 
megalapításában is gondolkodom, a 
kutatási eredményeimre alapozva” – 
jelentette be Abrudbányai Melinda. 
Csata-Székely Levente párhuzamosan 
tanul Finnországban és Gyergyószent-
miklóson. A Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetem kihelyezett tagozatán alap-
képzést végzett, diplomamunkájának 
címe: Jégkorong, mint a sportturizmus 
forrása Gyergyószentmiklóson. Előa-
dásában kifejtette: a jégkorongot érde-

mes beilleszteni a turisztikai kínálatba 
azért is, mert abban az időszakban 
vonz turistát, amikor a vendégéjsza-
kák száma csökkenő tendenciát mu-
tat. Daradics Áron a BBTE kihelyezett 
tagozatán mesterizett, kutatási témá-
ja: Ökoturisztikai lehetőségek Gyilkos-
tó településen. Mind kifejtette, dolgo-
zatának eredetisége abban áll, hogy 
a problémák felsorolása mellett lehe-
tőségekre is felhívja a fi gyelmet, így a 
szennyezést, közművesítés hiányát és 
a háztartási szemét kérdését is taglal-
ta. Kémenes Edina szintén földrajz–tu-
rizmus szakon, alapképzésen van túl, 
a diplomadolgozatának témája: Gyer-
gyószentmiklós testvérvárosi kapcso-
latai. A dolgozatában feltett kérdések 
egyike: hogyan érzi a lakosság „értük, 

mégis nélkülük” vannak ezek a kap-
csolatok, vagy ők is bekapcsolódnak 
különböző testvérvárosi tevékenysé-
gekbe? A tények mellett azt a kérdést is 
boncolgatja, milyen haszonnal járna, 
ha a testvérvárosi kapcsolatokat Kö-
zép-Európán kívül képzelné el a város.

Elekes István, a projektet irányító 
önkormányzati képviselő azt mond-
ja, szeretné, ha folytatódna a kiírás, 
s minden esztendőben elsőbbséget 
lehetne biztosítani azoknak, akik szü-
lőföldjükön végeznek kutatásokat. 
Egyébként a szükséges anyagi alapok 
nem óriásiak – alapképzés 1200 lej, 
mesterképzés 1500 lej, doktori képzés 
2000 lej egyszeri támogatás –, de hoz-
zájárulhatnak, hogy a fi atal az egye-
tem utáni életét is itthon képzelje el.

Gyergyói kutatásokra ösztönzik az egyetemistákat

 » Szeretnék, 
ha minden évben  
támogatást 
lehetne biztosíta-
ni azoknak, akik 
szülőföldjükön 
végeznek kutatá-
sokat. 

Jelentős támogatást kapott működésre és fejlesztésre a Sapientia-egyetemet is működtető alapítvány
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