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A NAP ÍRÁSAIBÓL

Magyarellenes húzások
sora Szatmárpálfalván

Temesváron tegnap elkezdték
kísérleti programként, hogy háziorvosi rendelőkben is oltanak a
koronavírus ellen. A háziorvosok
egyébként nem tolonganak, hogy
részt vegyenek a kampányban.
Korodi Attila csíkszeredai polgármester kijelentette, az oltási kampány kommunikációja hiányos,
magyar nyelvű tájékoztatásra is
szükség van. » 3.

Csőd szélén
a textilipar
Csőd szélére taszította a szatmári textiliparosokat a több mint
egy éve tartó járványhelyzet.
Az érintettekkel tárgyaló Nagy
Szabolcs RMDSZ-es parlamenti
képviselő szerint Szatmárnémeti
még nem áll készen a textilipari
cégek szervezett formába öntött
együttműködésére, bár vannak
példák működő kapcsolatokra.
Közben a Német–Román Gazdasági Kamara segítségében is
bíznak. » 7.

Etnikai együttélés
a Szilágyságban
László László történész, tankönyvek szerzője, fordítója szerteágazó tevékenységgel próbálja
elősegíteni a békés magyar–román együttélést a Szilágyságban. Helytörténészként is
tevékenykedik, illetve Zilahon,
szórványtérségben élve kiemelten foglalkozik a magyar–román
kapcsolatokkal. » 4.

Iskolapélda. Etnikai konﬂiktus szándékos gerjesztésével vádolják a magyarok Zenoviu Bontea polgármestert

SZATMÁRPÁLFALVA
FOTÓ:
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Szatmárpálfalva község relatív többségben lévő magyarsága
tehetetlenül szemléli,
amint Zenoviu Bontea
liberális polgármester sorra hozza meg
etnikailag megosztó
intézkedéseit annak
ellenére, hogy a magyarellenes lépések
már a parlament plénuma elé is eljutottak. A Szatmárnémeti
szomszédságában
fekvő település elöljárója legutóbb a Soltész
János egykori helyi
református lelkészről
elnevezett ombodi
általános iskolát Ion
Barbu matematikus
nevére keresztelte
át, holott utóbbinak
semmi köze a javarészt magyarok lakta
településhez. Szilágyi Levente helyi
RMDSZ-vezető szerint
a községben még a
kommunizmusban
sem zajlott olyan erőszakos elrománosítás,
mint most. 8–9.

Elkezdtek oltani
a háziorvosok

Örömben, válságban
is mankó a népdal
Különböző tájegységek népdalcsokrait mutatja be a Bujka, emlékeztetve a hallgatókat az előző
generációk átörökített tudására.
Egyed Ágnes, az erdővidéki énekegyüttes alapítója a közönség
előtti bemutatkozásukról, fellépéseikről, népdalok gyűjtéséről
beszélt lapunknak. » 12.

Saját néprajzi múzeumot készül
nyitni egy marosvásárhelyi
orvos házaspár 1., 4.

Jó szén nélkül nincs fűtés:
Déva alpolgármestere a marosnémeti
hőerőmű-leállásról » 2.

Csőd szélén a textilipar

»
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