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Palkó János
sportigazgató
legénysége, a
Szatmárnémeti
VSK csúfos
vereséget
szenvedett a
Tordai Potaissa
otthonában.
/7.

15 °C
A sok napsütés mellett
időnként megnövekszik
a felhőzet. Csapadék
nem valószínű. /4.
© schlev

Egymilliónál kevesebb magyar
A kolozsvári Kisebbségkutató Intézet kutatási eredményei szerint 2030–ra egymillió alá esik az
erdélyi magyarok száma. Az intézmény a nyelvhasználat kutatására is jelentős hangsúlyt helyez.
ELEK GYÖRGY
A Kisebbségkutató Intézet az
utóbbi időszakban nagy hangsúlyt fektet annak felmérésére,
hogy milyen arányban használt
a kétnyelvűség vagy a többnyelvűség a romániai kisebbségek
körében, nyilatkozta lapunkank
Jakab Albert Zsolt és Peti Lehel
a Szatmárnémetiben megrende-

zett Kisebbségek a Kárpát–medencében tudományos konferencián. Adatokat gyűjtenek a
nemzeti kisebbségek intézményi
szférájáról, hogy azokat kataszterbe rendezzék és az interneten
hozzáférhetővé és láthatóvá tegyék. Ezeket az adatokat eljuttatják a döntéshozókhoz is, hogy
azok felhasználhassák, például a
kisebbségi törvény kidolgozása-

kor. Hogy a politikum milyen
mértékben használja fel ezeket
az adatokat, nem lehet tudni.
Romániában tizennyolc elismert
kisebbség él, a kutatóintézet ezek
szociológiai, néprajzi, történeti,
politológiai kutatásaival foglalkozik. A felmérésekből arra lehet következtetni, hogy 2030–ra
egymillió alá csökken az erdélyi magyarság száma. A kutatók

szerint a magyarság fogyásának
egyik oka a kivándorlás, másik
ok pedig az, hogy a fiatalok közül egyre kevesebben vállalnak
gyereket, akik vállalnak is, csak
egyet. A csökkenés miatt nem
változik meg az arány a magyarok és a románok között, de
megtörténhet, hogy még több
lesz a roma és új bevándorló
kisebbségek is megjelennek.

mi újság?
Kisebbségek
a Kárpát-medencében
A Patrimonium 2. program keretén belül szombaton és vasárnap
tudományos konferenciát tartottak
a Szatmár Megyei Múzeumban.
A szervezők nevében Szőcs Péter,
a Szatmár Megyei Múzeum aligazgatója (képünkön) ismertette a mátészalkai múzeummal
közösen megvalósított programokat. /5.

sport
Négy érmet szereztek
a záráson a szatmáriak
A 15 éven aluli vívó lányok egyéni viadalában
a Szatmárnémeti SK párbajozói és tőrvívói is
bronzéremmel nyitottak, a tegnapi csapatversenyben pedig bronzzal és ezüsttel zártak. /8.

RÖVIDEN
Nyertes számok. A Joker tegnap
kisorsolt nyertes számai: 36, 6, 23, 41, 18
+ 12. Az 5/40–es Lottó tegnapi húzásának
nyertes számai: 34, 37, 28, 17, 25, 22. A
6/49-es Lottó tegnapi húzásának nyertes
számai: 40, 48, 8, 38, 43, 4. Szerencseszám:
1068766. Plusz szerencseszám: 697383.
Szuper szerencseszám: 162646.

Beköszöntött a tél

Nagyjainkra emlékeztünk. „Megvallani annyit jelent, tartozni egy közösséghez”, hangzottak vasárnap Király Lajos
lelkipásztor szavai a Batizon tartott emlékünnepségen, ahol Batizi
András reformátorra, a kuruc-labanc szabadságharc idején elesett
ifjakra és Szilágyi Domokosra emlékeztek, mindazokra, akik életük-

kel, tetteikkel vallották meg a magyar közösséghez való tartozásukat. A hamarosan elkezdődő népszámlálás a magyar nemzetnek
reményt adhat a felemelkedéshez. Mindannyian tehetünk magyar
közösségünkért azzal, hogy megvalljuk magyarságunkat, hitünket,
hovatartozásunkat, mondta el a lelkipásztor. /3.

A szokatlanul meleg ősz után hirtelen beköszöntött a tél az ország több pontján, a
hegyvidéken, ahol mínusz fokokat mérnek.
Brassó környékén 10 centiméteres hó hullott,
a Bucsecsben pedig fél méteres a hó, lavinaveszélyre figyelmeztetnek. A folyamatosan
hulló hó Brassó és Prahova megyében sok
helyen akadályozza a forgalmat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint
az egész országban az évszaknak megfelelő
átlag alá süllyedt a hőmérő higanyszála. Míg
Erdélyben csak elvétve esik az eső, addig az
ország keleti és déli részén kiterjedt esőzések, borult ég várható.

Centenáriumot ünnepeltek Börvelyben

Magánbiztosítók

Tegnap ünnepelte fennállásának századik évfordulóját a börvelyi református énekkar. Ft. Csűry István püspök megáldotta a kórust.

Tíz magánbiztosító veheti át
az országos egészségbiztosítási pénztár helyét – jelentette ki Virgil Păunescu, az
egészségbiztosítási reformon
dolgozó elnöki bizottság tagja. Szerinte az állami monopólium megtörésével javulna
a szolgáltatás. A bizottság
holland mintára építené fel
a rendszert. Az elképzelések
szerint ezekhez a magán társaságokhoz folyna be a lakosok által befizetett egészségügyi hozzájárulás, amelyért
cserébe a biztosító különböző
egészségügyi szolgáltatásokat
garantál az ügyfeleinek. Az
állam jelenleg évi 5 milliárd
eurót költ az egészségügyre,
ebből 4 milliárd eurót az
Országos Egészségbiztosítási
Pénztár kezel. Az intézmény
folyamatosan költségvetési
problémákkal küzd, idén több
milliárd lejes tartozást halmozott fel a gyógyszergyártókkal
és forgalmazókkal szemben.

IFJ.

DEÁK ENDRE

A centenárium alkalmából délután négy órakor rendezett ünnepi istentiszteleten Ft. Csűry
István, a Királyhágómelléki
Református Egyházkerület
püspöke hirdetett igét. A püspök igehirdetésében arról szólt
az egybegyűlteknek, hogy manapság azok a gyülekezetek az

erősek, amelyekben jelen van
Isten szeretete. Börvelyben
mindez érezhető. Bizonyítékként szolgál erre az a tény,
hogy immár százéves a kórus.
Ft. Csűry István prédikációját
követően Nt. dr. Hermann János, az egyházkerület főtanácsosa szólalt fel, aki a börvelyi
református kórus százéves
fennállásával példázta a hit,

A centenáriumát ünneplő kórus is énekelt az istentiszteleten

a remény megmaradását. Az
ünnepi beszédek között a jubileumát ünneplő kórus mellett
az ifjúsági énekkar, valamint
a helyi római katolikus gyülekezet kórusa is énekelt. Majd
Kiss Boróka és Láng Gyopár
olvastak fel Bákai Péter emlékirataiból, aki az énekkar
megalakulásának történetét
is lejegyezte. Az iratokat leszármazottja, Bákai Gábor
helytörténész őrizte meg. Az
istentisztelet után a meghívott
lelkipásztorok méltatták a kórus eddig tevékenységét.
Az énekkarnak az elmúlt
száz év alatt négy vezetője
volt: Bartha István, Bereczki
Lajos, Kun Tibor, valamint ifj.
Kun Béla, aki 1984 óta irányítja a kórust, amelyben eddig
105-en fordultak meg, jelenleg
pedig negyven aktív tagja van.
Számos egyházi ünnepségen
vettek részt határon innen és
túl.

Szombat esti tombolás.
Szombat este a rockzene kedvelői a szatmárnémeti sportlíceum tornatermében
tombolhatták ki magukat. Három fiatal
rockegyüttes lépett fel, a Jobb-Core és
a Levédia a nemzeti rockot képviselik,
míg a nagybányai Black Morphium könynyedebb, dallamosabb stílusban játszott
magyar és angol nyelvű feldolgozásokat,
saját dalokat.
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Szatmárnémeti,
Petőfi Sándor utca 45.
440026
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