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AZ EGYKORI SZÉKELY FŐVÁROS ÉLETEREJE, A JÖVŐBE VETETT HIT IS MEGÚJULT

Forgatag: visszaadták
az ünnephez való jogot

Marosvásárhely példát mutat minden magyar és román, minden európai 
közösség számára – hangzott el azon a rendhagyó ökumenikus istentiszte-
leten, amelyet tegnap délelőtt tartottak a Vártemplomban a 8. Vásárhelyi 
Forgatag keretében. Az istentiszteleten részt vett az esemény fővédnökeként 
Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke is. Mint kiemelte, Marosvásár-
helyt a kommunizmus ideje alatt többször is megalázta a történelem, ám a 
város a kommunizmus bukása után európai méltósággal jelezte az erdélyi 
magyar életerő és remény újjászületését. 4.»

Immár nyolcadszor szervezték meg a marosvásárhelyi magyarság ünnepét, a Vásárhelyi Forgatag gazdag kínálattal várta a közönséget

Erdélyi Népfőiskolát
avattak Bedén
Egyre több valósul meg a 
rászorulókon segítő Solidaris 
Egyesület nagyszabású terveiből: 
a 2018-ban megvásárolt bedei 
(Maros megye) telken oktatá-
si-nevelési központot rendeztek 
be Erdélyi Népfőiskola néven. El-
sősorban azoknak a vidéken élő, 
a hivatalos oktatási rendszerből 
„kicsúszott” személyeknek nyúj-
tana tanulási esélyt, akiknek erre 
nem volt lehetőségük.  7.»

Kétes a diákoknak
ígért ingyen maszk
Bár az oktatási miniszter ingyenes 
védőmaszkot ígért a diákoknak 
tanévkezdésre, a családok nem 
vehetik készpénznek, mivel ehhez 
törvénymódosításra is szükség 
lesz. Míg Florin Cîțu kormányfő 
kötelezővé tenné az oltást vagy a 
tesztelést a közalkalmazottak egy 
része számára, az esetleges korlá-
tozások nem vonatkoznak majd a 
beoltottakra. 5.»

Székelyhíd szülöttje
a színház névadója
Szabó József Ódzsa színházi 
rendező, dramaturg nevét viseli 
mostantól a teljes mértékben 
felújított városi művelődési 
ház a Bihar megyei Székelyhí-
don. A város neves szülöttje 
2019-ben hunyt el, a kulturális 
központ névadó ünnepségét a 
hét végén tartották. A kibővített, 
felújított épület számos rendez-
vénynek ad otthont – mondta el 
Fekete Katalin igazgató a Króni-
kának.  9.»

Kolozsvári CFR: bukta,
balhé és kirúgások
Hivatalosan is elköszönt Marius 
Șumudică vezetőedzőtől a Ko-
lozsvári CFR, amely ugyanakkor 
bocsánatot kért mindenkitől a 
klub illetékesei által a csütörtök 
esti Európa-liga-mérkőzést követő 
botrányos viselkedéséért. 11.»

 » A titok nyitja 
az, hogy Maros-
vásárhely szen-
vedélyesen és 
konokul hisz az 
eszményeiben.
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Látogató- és
zarándokközpont
Márton Áron
tiszteletére  3.»

Rögzített tarifákat is módosítanak,
100 százalékosan drágítanak
a gázszolgáltatók  6.»

Novák Eduárd „betekerte”
az ezüstérmet a paralimpián  10.»
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