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Magyar óvodaavatás Zilahon, 
megújult az Ákosok temploma

Korszerű, a magyar állam támogatásával felépült óvodát és bölcsődét avattak 
tegnap Zilahon, a helyi baptista gyülekezet által működtetett oktatási intézmény 
a hatósági engedélyek beszerzése után fogadja majd a gyerekeket. Nagy Ferenc 
baptista lelkész lapunknak elmondta, tanintézetükben keresztyén értékek szerint 
nevelik a gyermekeket, akik a kijelölt tananyag mellett megtanulnak imádkozni, 
szépen, udvariasan beszélni, viselkedni. Szintén tegnap hálaadó istentisztelet 
keretében avatták fel Erdély egyik legpatinásabb és leglátogatottabb középkori 
műemlékét, az uniós forrásokból felújított ákosi református templomot. A szóno-
kok reményüknek adtak hangot, miszerint további 800 év elteltével is magyarul 
imádkoznak majd a Szatmár megyei istenházában.  

Belépő a magyar intézményrendszer megőrzéséhez. Közel száz gyermek befogadására alkalmas az új zilahi óvoda és bölcsőde

Súlyos ára lehet 
az összeborulásnak
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
vélhetően csak arra használja 
az RMDSZ-szel meglebegtetett 
esetleges koalíciós kormányzást, 
hogy ezzel zsarolja meg az USR-et 
– véli Pászkán Zsolt, a Külügyi és 
Külgazdasági Intézet elemzője an-
nak kapcsán, hogy Kelemen Hunor 
RMDSZ-elnök bejelentette: a PNL 
és az RMDSZ közös kormányzásra 
készül.  5.»

Iohannis visszahívta
Lazurcát
Már nem sokáig képviseli Ro-
mániát Magyarországon Marius 
Lazurca nagykövet, miután Klaus 
Iohannis államfő visszahívta 
tisztségéből. Mint ismeretes, 
Lazurca diplomáciai botrányt 
okozott, amikor védelmébe vette 
az egészségügyi eszközök hatá-
ron túli magyaroknak küldését 
bíráló Szabó Tímeát. 6.»

Udvarhelyi az év
külhoni tanára
A pedagógusi pálya művészet, 
értékeket közvetítő hivatás – erről 
beszélt Szilágyi Péter nemzetpoli-
tikáért felelős miniszteri biztos az 
Év Tanára díjak átadóünnepségén, 
Budapesten szombaton. Az Év 
Külhoni Tanára címet Marosfői Ka-
talin, a székelyudvarhelyi Tamási 
Áron Gimnázium magyartanára 
kapta.  7.»

Filmek szabadtéren,
moziban és online
Tizenöt erdélyi városban láthatják 
az elmúlt év magyar fi lmtermésé-
nek javát a mozirajongók a 20. jubi-
leumi Filmtettfeszten. A szerdától 
vasárnapig zajló erdélyi magyar 
szemle keretében idén először 
online vetítéseket is tartanak. A 
Filmtettfeszt központja a hagyo-
mánynak megfelelően Kolozsvár 
lesz, szabadtéren a Bánff y-palota 
udvarán, illetve a Győzelem mozi-
ban lehet fi lmeket nézni.  9.»

 » „A közössé-
geinket úgy kell 
megerősíteni, 
hogy történjen 
bármilyen baj, 
azok megállják a 
helyüket.”
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Rendkívüli tanévkezdés ezernyi
tanáccsal járványidőben  4.»

Stabil az állapota Kovács Gergely
gyulafehérvári érseknek  7.»

Szondy Zoltán: a futball az identitás
megőrzésének egyik eszköze is  10.»
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