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ERŐS MAGYARSÁGTUDATTAL VISSZAFORDÍTHATÓ A KÖZÖSSÉGEK FOGYÁSA

Szórványmentő önkéntesek 
identitásápoló szolgáltatása

Külső beavatkozás nélkül a szórványban nemcsak a fogyás gyorsul, de az iden-
titástudat is megkopik – hangzott el azon a háromnapos találkozón, amelyen a 
szamosújvári Téka Alapítványnál tanácskoztak az erdélyi szórványmagyarság 
településein dolgozó Petőfi -ösztöndíjasok és mentoraik. A magyar állam tá-
mogatásával tavaly szeptember óta egy-egy szórványközösségben szolgálatot 
teljesítő ösztöndíjasok tevékenysége rendkívül szerteágazó: a gyermekjátékok-
tól a sírtisztításig, a helyi magyar napok szervezésétől a bútorfestésig, a hagyo-
mányos konyha újra felfedeztetésétől a barantaoktatásig szinte minden belefér. 
A szórványban végzett értékmegőrző munkájukért és hivatástudatukért Szi-
lágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos mondott köszönetet az 
erdélyi ösztöndíjasoknak.  4.»

Magyarmentők. Mintegy harminc, szórványban tevékenykedő Petőfi -ösztöndíjas találkozott Szamosújváron

Kifütyült politikusok
Jászvásáron
Tiltakozó tüntetők zavarták 
meg Klaus Johannis és Ludovic 
Orban beszédét Jászvásáron 
(Iași) a román fejedelemségek 
egyesülésének ünnepén Moldva 
fejlesztésének halogatása miatt. 
Az államfő és a miniszterelnök 
a régió történelmi fővárosának 
főterén, mintegy tízezer ün-
neplő előtt mondott beszédet 
pénteken, a tömegből pedig 
időnként pfujolás, füttyögés 
hallatszott.   5.»

EPP: nincs Fidesz-
ellenes többség
Sajtóértesülések szerint az Eu-
rópai Néppárt (EPP) nem fogja 
kizárni a Fideszt, de marad a 
felfüggesztett tagság a magyar 
kormánypárt számára. A kérdést 
a nagyobb uniós tagállamok 
jobboldali formációi döntötték 
el, ellenezve az Orbán Viktor ve-
zette kormánypárt kirekesztését. 
Február elején várható döntés az 
ügyben.  7.»

Sógor rajtra készen,
Tánczos nem döntött
Sejtelmes, ám a szavak mögött 
mégis érthető választ adott 
Sógor Csaba, az RMDSZ volt 
európai parlamenti képviselője 
kérdésünkre, miszerint vállal-
na-e közszerepet az elkövetke-
zőkben. Tánczos Barna szenátor 
a „megfelelő időben, megfelelő 
helyen” közli döntését. 2.»

Teret hódító Magyar
Színházi Szövetség
Sikeresen zárult szombaton a 
Magyar Színházi Szövetség által 
Székelyudvarhelyen szervezett 
MAFESZT színházi fesztivál. 
A mindössze három éve alakult 
szakmai szervezet az erdélyi 
közönség előtti bemutatkozáson 
túl színházszakmai képzések, 
workshopok szervezését tűzte ki 
céljául. 9.»

 »  Az ösztöndí-
jasok leginkább 
a hagyomány-
ápolás, anya-
nyelvoktatás, 
kulturális prog-
ramok szervezé-
sével próbálnak 
életet lehelni 
a fogyatkozó 
közösségekbe.
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Szoboravatás: szelfizhetünk is 
Adyval Zilahon  3.»

Gyorsul a koronavírus okozta
járvány terjedése  6.»

Eb-dobogón a magyar 
női vízilabdázók  11.»
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