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SZÉKELYHÍDI RIPORT A PARTIUMI KISVÁROSOK ÚTKERESÉSÉRŐL

Cigány–magyar együttélés
közös gondok árnyékában

A 12 ezres lakosú Székelyhíd a magyar ajkú cigány közösség felzárkóztatá-
sával és az oktatás gyökeres átszervezésével új utakon jár a Partiumban. 
A gyárbezárások miatt válaszút elé került Bihar megyei kisváros a talpon 
maradás lehetőségeit kutatja. Riportunkban erről az útkeresésről faggatjuk 
a település döntéshozóit. Béres Csaba polgármester nem kerüli meg a ro-
matémát már csak azért sem, mert „cigányügyben” szakember: kolozsvári 
egyetemi tanulmányai végén e kérdéskörben írta meg államvizsga-dolgoza-
tát, és a szakirodalomból tanultak alapján próbálja előmozdítani immár 13 
esztendeje a romaintegrációt és a cigány–magyar együttélést.

Különleges hely. A székelyhídiak többsége talán nem is sejti, hogy Erdélyben mennyire ritka kőmadár a turul

 » A 35 éves 
korosztály fölötti 
helyi cigányság 
90 százaléka 
analfabéta. A 
18–35 év kö-
zöttiek mintegy 
feléről mondható 
el ez, míg a 18 
év alattiaknál ez 
az arány csak tíz 
százalék.
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Hiánypótló digitális nyelvtanulási
kiadványok jelentek meg
román és magyar nyelven  2.»

A képzelőerő szabadsága: elrajtolt
a Kolozsvári Ünnepi Könyvhét  15.»
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Budapesti zöld jelzés
a beoltottaknak
Magyarország elismeri a Romá-
niában kiállított oltási igazolást, 
amely felhasználható a Magyar-
országra történő karanténkötele-
zettség nélküli beutazáshoz és a 
szolgáltatások igénybevételéhez 
is – jelentette be a sokak által várt 
örömhírt Magyarország kolozs-
vári főkonzulátusa. Eközben a 
kettős állampolgárok továbbra is 
igényelhetik a magyar védettségi 
igazolványt.  3.»

Fiatal jog vé dőkre
van szükség
Akiket közvetlenül érint a kire-
kesztő politika, a súlyos etnikai 
diszkrimináció, sok esetben a 
féktelen sovinizmus, azok nem 
maradhatnak tétlen – jelentette ki 
a Krónikának Csóti György. A bu-
dapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet 
igazgatója szerint minden ellen-
kező híreszteléssel szemben szép 
számmal vannak hazafi as érzelmű 
magyar fi atalok.  4.»

Kulturális utak
Erdélyben
Kulturálisörökség-útvonalak létre-
hozására, a totalitárius rendszerek, 
valamint az erdélyi nemzetiségek 
bemutatására is jut 200 millió euró 
az országos helyreállítási tervből – 
jelentette be csütörtökön Hegedüs 
Csilla, az EU-pénzekért felelős 
minisztérium államtitkára. Közölte, 
úgy tűnt, semmilyen kultúrához, 
örökségvédelemhez köthető eleme 
nem lehet a tervnek, de most úgy 
tűnik, Brüsszelben elfogadták 
érveiket. 6.»

Betekintés a vágta
„kulisszái” mögé
Egyéves kihagyás után idén 
megszervezik a Székely Vágtát, ám 
a tizedik kiadás még nem lesz „ju-
bileumi” a járványhelyzet miatt. 
A szervezők csütörtökön közölték: 
a korábbi háromnapos esemény 
helyett egynaposat tartanak: jú-
nius 26-án a lóverseny, a futamok 
kerülnek refl ektorfénybe a Maksa 
melletti Óriáspince-tetőn.  20.»




