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TAMÁS PÉTER LÁSZLÓ TISZTELETBELI KONZUL A BÁNSÁGI VISZONYOKRÓL 

Megerősödhet a temesvári 
magyar közösség

A Temesvári Magyar Napokat szervező Várbástya Egyesületet ezelőtt hat 
évvel életre hívó Tamás Péter László vállalkozó, Magyarország temesvári 
tiszteletbeli konzulja bizakodó a Bánság fővárosában élő magyar közösség 
jövőjével kapcsolatban. A Krónikának nyilatkozó közösségszervező szerint 
Temesvárra sok magyar munkavállaló is betelepül Erdély más vidékeiről. 
Tamás Péter László azt is elmondta, aki a városban nem keresi a magyar kö-
zösséget, azt a magyar intézményeknek – iskola, egyház stb. – kell megke-
resniük. A jelentős értelmiségi réteggel rendelkező temesvári magyar közös-
ség az Erdély különböző részeiből érkező friss munkaerőnek köszönhetően 
megújulhat. „Rajtunk múlik, miként tudjuk őket megkeresni és bekapcsolni 
Temesvár magyar vérkeringésébe” – fogalmazott Tamás Péter László.  17.»

Sajátos légkör. A bánsági város magyar közössége az Erdély különböző részeiből érkező friss munkaerőnek köszönhetően megújulhat

Óvodaberuházási
nagyüzem Erdélyben
Számos erdélyi településen 
létesülnek óvodai sportpályák, 
illetve helyezik el leendő oktatási 
intézmények alapkövét a magyar 
kormány támogatásából. A Ba-
lázsfalva közeli Magyarpéterfalván 
hiánypótló magyar napköziotthon 
épül, ugyanitt sportszercsoma-
gokat is átadnak a Fehér megyei 
magyar tan nyelvű közoktatási 
intézmények számára.  3.»

Újabb körgyűrűt
kap Nagyvárad
Húsz kilométer hosszú, a város 
környéki községeket is elkerülő 
körgyűrűt készül építeni Nagyvárad 
köré Bihar megye és a megyeszék-
hely vezetése. A 40 millió eurós 
befektetés a megye, Nagyvárad, 
illetve Fugyivásárhely, Szentmár-
ton és Nagyürögd önkormányzata 
közötti partnerség révén jön létre 
a nemrég meghirdetett Anghel Sa-
ligny országos településfejlesztési 
program támogatásával. 4.»

Húszezernél is több
lehet az esetszám
Október közepére várják járvány-
ügyi szakemberek a koronaví-
rus-járvány negyedik hullámának 
tetőzését, amikor várhatóan 
húszezret meghaladó napi esetszá-
mok lesznek – jelentette ki Cseke 
Attila megbízott egészségügyi 
miniszter. Lakosságarányosan Ro-
mániában van a legtöbb áldozata 
a járványnak Európában. 5.»

Cîțu nem számol
lemondással
Butaságnak nevezte Florin Cîțu 
azokat a sajtóinformációkat, hogy 
fontolóra venné a kormányfői tiszt-
ségről való lemondását. A megbuk-
tatását célzó bizalmatlansági indít-
ványt a miniszterelnök távollétében 
ismertették a törvényhozásban, 
a kezdeményezés sikeréhez 234 
szavazat szükséges, a törvényhozók 
kedden szavaznak.  5.»

» A kilencve-
nes évek románi-
ai szegénysége 
a múlté, a mai 
Erdélyben sokkal 
több boldogulási 
lehetőség van.
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Esélyt kap Románia
az eurómilliárdokkal  15.»

Kocsis Ágnes rendező:
„Egy filmben a két
ember közt elinduló
kapcsolat
foglalkoztat”  16.»
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