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A MAGYAR KORMÁNY TÁMOGATÁSÁVAL ÉPÍTETTEK BENTLAKÁST

Csángó kollégiumot
avattak Csíkszeredában

A magyar kormány támogatásával felépített csángó kollégiumot avattak 
fel a hétvégén Csíkszeredában. Az eseményen Kövér László, a magyar Or-
szággyűlés elnöke is részt vett. „Rég megálmodták már ezt az intézményt a 
csángómagyar oktatásért aggódók. Megérett arra a térség, hogy ez ne csak 
bentlakás, hanem nevelőközpont is lehessen a csángó diákok számára” 
– mondta az eseményen Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere. Kövér 
László azt mondta, ha egy közösséget hosszú távon módszeresen és tudato-
san megfosztanak az anyanyelvi oktatás és hitélet jogától és lehetőségétől, 
ha meggátolják abban, hogy kinevelje saját értelmiségét, akkor az érintett 
közösség egy „lélekrablás” áldozata. 3.»

Hiánypótló létesítmény. Csángó fi atalok táncoltak az 56 diák befogadására alkalmas, újonnan felavatott kollégium épületének avatóján 

Kormányfőjelölt
nélkül a pártok
A kormányzó Nemzeti Liberális 
Párt (PNL) és a legnagyobb parla-
menti frakcióval rendelkező ellen-
zéki Szociáldemokrata Párt (PSD) 
egyaránt kormányfőjelölt nélkül 
készül a Klaus Iohannis államfő 
által mára meghirdetett konzul-
tációra. Továbbra sem körvonala-
zódik a kormányválságot lezáró 
parlamenti többség. 5.»

Migránsokat vernek
a román határőrök?
Horvátországban és Görögor-
szágban vizsgálatot rendeltek el, 
Románia viszont nem foganato-
sított eljárást a vádak kapcsán, 
miszerint mindhárom ország 
rendvédelmi szervei menekülteket 
bántalmaznak a határon. A Hor-
vátországban elrendelt vizsgálatok 
nyomán felfüggesztették több 
rendőr szolgálati jogviszonyát.  

6.»

Csalóka adatok
a depresszióról
Egy európai uniós felmérés szerint 
Romániában a legalacsonyabb a 
krónikus depresszióban szenvedők 
aránya, ami Barna Katalin kolozs-
vári pszichológus szerint annak 
köszönhető, hogy nálunk kevesen 
ismerik fel a problémát, kevésbé 
fordulnak pszichológiai segítség-
hez. A szakembert a koronavírus 
okozta változásokról is beszámolt 
lapunknak.  7.»

„Kevesebb nyafogás,
több cselekvés”
Négyévente, amikor a nyári 
paralimpia zajlik, a parasportolók 
is megkapják az őket megillető 
fi gyelmet. Máskor a parabajnoksá-
gok, versenyek homályba vesz-
nek, alig közvetítenek néhányat 
a sportcsatornák. Erdélyi magyar 
parasportolókat kérdeztünk arról, 
milyenek a lehetőségeik, mennyire 
érzik úgy, hogy háttérbe szorulnak 
az „ép” sportolók mellett.  10.»

» Csíksze-
redában már 
1990-ben 
intézményesen 
is megkezdődött 
a csángómagyar 
lélekmentés.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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2.»

Felszentelték a felújított egykori
ferences templomot Szamosújváron 

5.»

Összeomlóban az egészségügy,
karanténban az első megyeszékhely

Az erdélyi filmvilág múltját, jelenét
és jövőjét díjazták a Filmtettfeszten

9.»
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