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NINCS ETNIKAI SZÍNEZETE A BUDAPESTI KORMÁNY ERDÉLYI TÁMOGATÁSÁNAK

Hálásak a román gazdák
a magyar állam pénzéért

A bukaresti kormány illetékeseivel ellentétben a kedvezményezett román 
gazdák semmi kivetnivalót nem látnak abban, hogy a magyar állam gazda-
ságfejlesztési programot hajt végre Romániában. Az elején még csak nem is 
sejtették, hogy széles körű erdélyi támogatási programja által a budapesti 
kormány az ő mezőgazdasági vállalkozásukat is fi nanszírozná. Kételkedve 
tekintettek a Pro Economica Alapítványon keresztül lebonyolított pályá-
zati rendszerre, hiszen meg voltak győződve, hogy az nem nekik szól. Ma 
viszont már örömmel újságolják, hogy kellemesen csalódtak Magyarország 
kormányában: a Maros megye színromán vidékein élő gazdák méltányol-
ják, hogy etnikai hovatartozástól függetlenül ők is részesülhettek a jelentős 
támogatásban. Helyszíni riportunkból kiderül, nem állja a helyét a román 
kormány vélelmezése, miszerint a program nemzetiségi hovatartozástól 
tenné függővé a támogatás odaítélését.

Dupla szerencse. Az erdőidecsi Pop családhoz, a hegytetőn lévő tanyára is eljutott a magyar állam programjának támogatása 

Anyanyelvhasználat
a járványban
Túlnyomórészt elfogadhatatlannak 
tartja az EMNT az anyanyelvhasz-
nálati jogok ügyében kapott minisz-
tériumi válaszokat. Tőkés Lászlóék 
szerint a hatóságok számos terüle-
ten és több alkalommal diszkrimi-
natívan járnak el, amikor kizárólag 
román nyelven kommunikálnak a 
koronavírus-járvánnyal kapcsola-
tos intézkedésekről.  3.»

Harmincegy napig
elzárva a vírus miatt
Lelkileg megterhelő időszakon 
van túl az a csíkszeredai nő, akit 
koronavírussal diagnosztizáltak, 
tünetmentes volt, és több mint 
egy hónapot töltött Csíksomlyón 
a fertőzöttek számára kijelölt köz-
pontban. Lapunk megkeresésére 
a június közepén hazaengedett 
nő elmondta, a bizonytalanság, 
bezártság miatt kétségbeesett, 
lelkileg összetört.  17.»

Gyógykezelési start
nyugdíjasoknak
Az ország tizenhárom gyógykeze-
lési központjában újraindultak az 
államilag támogatott gyógyfürdős 
kúrák a nyugdíjasok számára. 
A munkaügyi minisztérium közle-
ménye szerint minden egységben 
úgy szervezték meg a tevékeny-
séget, hogy a szolgáltatásokat 
maradéktalanul biztosítani tudják, 
a gyógykezelőközpontok működ-
nek, külön útvonalakat alakítottak 
ki, hogy megelőzzék az ügyfelek és 
a személyzet esetleges megfertőző-
dését.  17.»

Megjelent Szilágyi
István új regénye
Történelmi nagyregény Szilágyi 
István Kossuth-díjas kolozsvári 
író új regénye, a Messze túl a lát-
határon, amely a magyar Művé-
szeti Akadémia kiadójánál látott 
napvilágot. A Rákóczi-szabadság-
harc korát bámulatos érzékkel 
megidéző író képes egyetemes 
szinten megfogalmazni az önma-
gával számot vető ember tragiku-
mát.  16.»

 » „Most 
bánják azok, 
akik valamilyen 
okból kifolyólag 
menet közben 
lemondtak erről 
a lehetőségről” 
– jelentette ki a 
Krónikának Luc-
reţia Cadar, Déda 
polgármestere.
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Több mint száz lakásba betört az ár,
újabb károk Erdélyben  2.»

Nagyot ugrott az új fertőzöttek
száma, de lehetnek lazítások  5.»
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