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ÖT KOLOZS MEGYEI KISDEDÓVÓ ÚJULT MEG MAGYAR ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL

Vonzóbbá teszik a magyar 
óvodákat

A magyar közösség megmaradása, az anyanyelven való tanulás, hagyományaink 
ápolása a célja a magyar kormány által elindított Kárpát-medencei óvodafejlesz-
tési programnak, amelynek keretében Erdélyben is számos kisdedóvó újult vagy 
újul meg. A hétvégén Kolozs megyében öt helyszínen is ünnepélyes keretek között, 
a budapesti kormány képviselőinek jelenlétében avattak felújított óvodákat. Potápi 
Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az erdé-
lyi magyar oktatási intézmények számára fontosnak nevezte a magyar identitás 
megőrzését, hogy a gyerekeket magyar szellemben tudják nevelni. „Úgy érdemes 
dolgozni, ha a közösség felelősségét nemzedékről nemzedékre átadjuk. Most a 
legkisebbek értékrendszerének kialakításán munkálkodunk, és ezzel párhuzamo-
san fi gyelnünk kell arra, hogy a későbbiekben erős, tudatos, ragaszkodó és felelős 
tagjai maradjanak közösségeinknek” – fogalmazott Brendus Réka, a Miniszterel-
nökség Nemzetpolitikai Államtitkárság erdélyi főosztályának vezetője.  

Anyanyelv és hagyomány. A nyárszói és a körösfői gyerekek ünnepi műsort is előadtak az egyik most megújult Kolozs megyei óvodában

Holnaptól még 
szabadabb az élet
Jóval szabadabban mozoghatunk 
holnaptól, miután hatályba lépnek a 
kormány által a koronavírus-járvány 
megfékezésére elfogadott korláto-
zások újabb lazításai. Korlátozott 
rézvétellel lehet szabadtéri rendez-
vényeket szervezni, ugyanígy tart-
hatók esküvők, keresztelők, többen 
tartózkodhatnak a vendéglátóhelye-
ken, csak beoltottak esetében pedig 
nincs létszámkorlátozás.  6.»

Újra lehetnek 
apás szülések
Ismét lehetővé válnak az apás 
szülések Romániában – az egész-
ségügyi minisztérium tájékoztatta 
a bukaresti és megyei közegész-
ségügyi igazgatóságokat annak a 
feltételeiről, hogy az anya mellett 
lehessen a szülés alatt egy általa 
kiválasztott személy.  3.»

Könyves kínálat 
a kincses városban
Előzetes bejelentkezés alapján lehet 
részt venni a csütörtöktől vasár-
napig tartó 10. Kolozsvári Ünnepi 
Könyvhéten, amely gazdag progra-
mot kínál a közönségnek. Számos 
erdélyi és magyarországi szerző ér-
kezik, új kiadványokat mutatnak be, 
író-olvasó találkozókat tartanak, de 
a járvány miatt elmaradt díjátadók-
ra is sor kerül. A rendezvény alatt 
kötelező a maszkviselés.  9.»

Álcázott adatlopás
terjed telefonon
Sokan kaptak a napokban ismeret-
len telefonszámról olyan szöveges 
üzenetet, amelyet látszólag egy 
futárcég küldött, és arra kéri a 
felhasználót, hogy kattintson egy 
linkre, hogy nyomon követhesse a 
fi ktív csomagja kézbesítését. A ha-
zai telefonszolgáltatók is felhívják 
ügyfeleik fi gyelmét: semmiképpen 
ne kattintsanak a linkre, mert adat-
lopó vírusról van szó.  12.»

 » „Egy telepü-
lés életében az 
óvoda építése 
vagy felújítása 
nagyon nagy 
esemény, és ez 
még inkább így 
van a kistelepü-
léseken” – fo-
galmazta meg  
Potápi Árpád 
János.
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Megrendelésre történhetett
gyilkosság Aradon  2.»

Elhunyt Jankovics Marcell, a nemzet
művésze, rajzfilmrendező  9.»
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2-án, szerdán jelenik meg.
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