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A „CRONICA” ROMÁN LAP- ÉS  KÖNYVKIADÓ NONPROFIT KFT 
2021. évi tervezett programja 

A Cronica Szerkesztőségének vezetőjeként munkatársaimmal együtt 2020-ban is fontos 

feladatunknak tartottuk a kapcsolattartást a nemzetiségi önkormányzatokkal, román 

nemzetiségi civil szervezetekkel és minden román intézménnyel. A jövő évben is terveink 

között szerepel az együttműködés mind szélesebb körben való kialakítása (nemzetiségi 

önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, iskolákkal, egyházzal, stb). 

A szerkesztőség, a lap kiadása mellett 2020-ban is nyújtott rendszeresen szolgáltatási 

tevékenységet, főként a helyi nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és az iskolák 

részére: 

- a helyi nemzetiségi önkormányzatok, iskolák vagy egyesületek által szervezett bálak, 

rendezvények (meghívók, plakátok, reklám anyagok készítése, tombola tárgyak 

(előfizetése) felajánlása); 

2021-ben is szeretnénk együttműködni a Magyarországi Románok Országos 

Önkormányzatával, mint a KFT. egyszemélyes tulajdonosával, az MROÖ által fenntartott 

intézményeivel, a román nemzetiségi civil szervezetekkel és az egyházzal. Támogatni kívánjuk 

azokat a román nyelvi és irodalmi vetélkedőket is, amelyeket a települési román oktatási 

intézmények szerveznek. A korábbi évekhez hasonlóan a lap hasábjain térítésmentesen 

lehetőséget biztosítunk a helyi szervezetek számára a rendezvények és bármely közérdekű 

információ megjelentetésére is. Ezzel segítjük a munkájukat és bővítjük az együttműködés 

lehetőségét. Támogattuk az iskolákban megrendezésre kerülő oktatási és kulturális 

rendezvényeket is. 

  A jövő évi terveink között szerepel a 2022. évi naptár megjelentetése. 2021-ben élve 

a pályázati lehetőségekkel szeretnénk megvalósítani egy tanulmányutat is Romániába, amelyet 

Arad és Alba megyékben bonyolítanánk le: meglátogatnánk, történelmi és egyházi helyeket, 

rendezvényeket, amely meglátásunk szerint egy hasznos és sikeres esemény lenne és 

gazdagítaná kollégáink szakmai tapasztalatait. A KFT. könyvkiadással is foglalkozik, ezért 

terveink között szerepelt a következő kötetek megjelentetése: Meditaţii biblice – Lumină 
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pe calea vieţii, de Maria şi Ştefan Cioca című könyv, mely egy hiányt pótló vallási kötet 

minden korosztály számára. 

Összegezve, az elmúlt évek tevékenységéhez hasonlóan 2021-ben is szeretnénk 

törekedni arra, hogy a múlt értékeit megőrizve egy modern, a mai kornak tartalomban és külső 

megjelenésében, arculatában is megfelelő lapot, kiadványokat adhassunk ki, amely a 

közösségünk olvasóit szolgálja. A jövőt tekintve 2021-ben is kollegáimmal szeretnénk 

mindent elkövetni annak érdekében, hogy olvasóinkat maximálisan kiszolgáljuk, 

szakmailag és minden tekintetben egy modern lap kerülhessen olvasóink elé. 

 

Gyula, 2021. január 4. 
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