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NAGYENYEDI BARANGOLÁS AZ EGYKORI HANGYA SZÖVETKEZETBEN

Amikor a román állam
lenyúlta a magyar vagyont

Az 1905-től 1948-ig Nagyenyeden működő Hangya Szövetkezet erdélyi 
központjára ma már csak egy elhanyagolt épület emlékeztet. Pedig a 20. 
század első felében ez a központ hangolta össze a mintegy 800 helyi szö-
vetkezetet számláló gazdasági hálót, amely több százezer erdélyi magyar 
földműves és kisiparos családnak jelentett anyagi biztonságot. Riportunk-
ban annak jártunk utána, hogy mi lett az évtizedekkel korábban virágzó 
közösségi vállalkozásokból.

Időutazás. Dr. Hunyadi Attila Gábor történésszel tettünk egy sétát a Hangya Szövetkezet múltjában és jelenében

RMDSZ: szükség
van az ellensúlyokra
Továbbra is ellentéteket gerjeszt 
az RMDSZ és az USR–PLUS között, 
hogy előbbi nem a DNA-nak, 
hanem a legfőbb ügyészségnek 
adná át a bírák és ügyészek által 
elkövetett törvénytelenségeket 
vizsgáló, megszűnésre ítélt ügyész-
ség tevékenységét. Csoma Botond, 
az RMDSZ képviselőházi frakcióve-
zetője szerint szükség van az ellen-
súlyokra, és elfogadhatatlannak 
nevezte, hogy Stelian Ion igazság-
ügy-miniszter „sztálinista tempót” 
folytatva nem fogadja el az övétől 
eltérő véleményeket.  2.»

Művelt Románia
magyarok nélkül?
Egyetlen magyar civil szervezet sem 
kapott meghívást arra a találko-
zóra, amelyen mintegy hatvan 
szakmai, egyetemi, diák- és szülői 
szervezet képviselőivel találkozott 
Klaus Iohannis államfő a Művelt 
Románia projekt kidolgozása céljá-
ból a múlt héten. Ferencz-Salamon 
Alpár, az RMPSZ szakmai alelnöke 
elmondta, a magyar szakmabeli-
ek elküldik a tanügyi reformmal 
kapcsolatos elképzeléseiket az 
államelnöki hivatalnak.  3.»

Repülővel
Vásárhelyről Pestre
Ettől a héttől ismét hetente kétszer 
lehet Marosvásárhelyről  Buda-
pestre utazni repülőgéppel. Eköz-
ben – bár korábban sokan kérték – 
egyelőre kevesen veszik igénybe a 
légikikötőből két óra alatt Rómába 
repítő járatot.  8.»

Kovásznai diákot
díjazott az MTA
A kovásznai 11. osztályos Ravasz 
András a látássérültek számára 
tervezett olyan készüléket, amely 
lehetővé teszi, hogy könyveket ol-
vashassanak. Találmányát, amelyet 
már díjazott a Magyar Tudományos 
Akadémia (MTA), a szentgyörgyi 
Magyar Kulturális Intézet által szer-
vezett tegnapi eseményen ismer-
tette. A fi atal kutató a Krónikának 
mesélt találmányáról.  12.»

 » A két világ-
háború között 
legalább nyolc-
száz jól működő 
szövetkezet volt a 
magyarság kezé-
ben Erdélyben.
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Iránytű a zűrzavaros világban
a Bolyai Nyári Akadémia  3.»

Nyitott kapuk Kolozsváron:
kicsábítani a kamaszokat 
a négy fal közül  4.»

Mozgásban fejezni
ki a bennünk élő
történeteket  9.»
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