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POGÁR LÁSZLÓ ÖSSZETARTÁSRÓL, HAGYOMÁNYŐRZÉSRŐL JÁRVÁNY IDEJÉN

A vírusnál is erősebb a csángó
magyar identitástudat

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége megalakulása óta a magyar nyelvű 
mise és oktatás bevezetéséért, a magyar identitástudat megerősítéséért har-
col a moldvai csángó magyar falvakban. Munkájuk lényegét a közösség, a 
közösségi lét, az életben tartott hagyományok képezik, ám az alapok most 
meginoghattak a járványhelyzet miatt. Utánajártunk, hogy a korlátozásokkal 
teli időszakban hogyan tudták mindezt folytatni, megtartani, megőrizni. Po-
gár László, a csángó szövetség elnöke szerint a magyar házakban igyekeztek 
biztosítani az online oktatáshoz szükséges körülményeket, amelyek máshol 
nemigen adattak meg. Ugyanakkor büszke arra, hogy a közösség tagjai min-
dent megtettek a találkozásért, a közös programok életben tartásáért. 2.»

Áldott együttlét. A csángóföldiekben nagy igény mutatkozott a személyes találkozásokra járvány idején is

Két tisztséget is nyer
az RMDSZ
Décsei Atilla megyei tanácsost, a 
megyei szervezet elnökét neve-
sítette alprefektusi tisztségre 
az RMDSZ Beszterce-Naszód 
megyében. Décsei a Krónikának 
elmondta: lemondása ellené-
re a szövetségnek a 12 év után 
visszaszerzett megyei tanácsi 
képviseletet is sikerül megőriz-
nie. Tegnap eldőlt az is, hogy Mol-
nár András ügyvéd lesz a magyar 
alprefektus Temes megyében.  

3.»

Segítség a betegség
átértékelésében
A Reménysugár program megál-
lás nélkül működik, és lehet rá 
számítani – tudatta a Krónikával 
Koczinger Tibor, a szatmárné-
meti Hans Lindner Alapítvány 
igazgatója, jelezve: a járvány-
helyzet közepette is teljes erőbe-
dobással támogatják a daganatos 
gyermekeket.  9.»

A járvány alakította
a segélyeket
Szilágy, Kovászna és Brassó 
megyében osztották ki tavaly 
decemberben a legmagasabb
összegű szociális segélyek. 
A Krónikának nyilatkozó szak-
ember szerint tavaly egész évben 
éreztette hatását a koronaví-
rus-világjárvány ezen a téren is. 

7.»

Beltéri vetítéseket is
tervez a TIFF
Ha a járványhelyzet majd lehető-
vé teszi, kinti és benti vetítésekkel 
is ünnepli jubileumát a kolozs-
vári Nemzetközi Transilvania 
Filmfesztivál (TIFF) július 23. 
és augusztus 1. között. A szem-
le szervezői közölték, az idei 
fesztivál nem csupán „vakcinki-
adás” és emlékezetes esemény 
kíván lenni, de annak reménye 
is, hogy visszatérhet a majdnem 
elveszített normalitás.  8.»

 » Olyan esetek 
is vannak, hogy 
telefon sincs 
otthon, így a 
gyerekeknek 
egy teljesen új 
„világgal” kellett 
megismerked-
niük a digitális 
oktatásban.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Nélkülözhetetlen a mozgás
a gyerekek számára  4.»

Mindegyik gyártó több oltást szállít
– Jönnek a mobil oltóegységek  5.»

Határok nélküli élményterápia
a Yuppi Tábormozgalommal  12.»
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