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Telefon: 0264-455959 
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Elő fi zet ni a szer kesz tő ség ben, 
a ma gán lap ter jesz tő cé gek nél 

és a he lyi pos ta hi va tal ok nál le het. 
Pos tai re gi o ná lis ka ta ló gus szá mok: 
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A Kró ni ka bár mely ré szé nek 
má so lá sá val és a lap ter jesz té sé vel 
kap cso la tos min den jog fenn tart va. 
Ti los a lap elekt ro ni kus tá ro lá sa, 
fel dol go zá sa és ér té ke sí té se a ki adó 
írá sos hoz zá já ru lá sa nél kül. 
A lap ból ér te sü lé se ket át ven ni csak 
a Kró ni ká ra va ló hi vat ko zás sal le het.
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gaz da ság) 
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Kiss Ju dit (kultúra, 
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Lap terv: Elekes Zsolt, Szabó Zsolt

Nyo más: Ud var he lyi Hír adó Kft., 
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Dirnbeck István (0786-113411)
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1 hónap                  25 lej

3 hónap                    70 lej

6 hónap                  140 lej

12 hónap                280 lej

Kitűzte nagyváradi irodája erkélyére az Erdély-lobogót az EP-képviselő

Tőkés újabb zászlós akciója
A toleranciában jeleske-

dő erdélyi múltat jelké-

pezi az Erdély-zászló Tő-

kés László EP-képviselő 

szerint, aki csütörtökön 

irodája erkélyére tűzte ki 

a lobogót.

Kitűzte Erdély történelmi 
zászlaját csütörtökön nagy-
váradi irodájának erkélyére 

Tőkés László európai parlamen-
ti képviselő, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke, 
aki szerint ez a szimbólum a sok-
féleséget jelképezi. A lobogó a for-
radalmi román, a magyar, az uni-
ós, a székely, valamint a partiumi 
zászló mellé került. „Ezeknek 
a zászlóknak egyértelműen és 
félremagyarázhatatlanul pozi-
tív üzenetük van. Erdély zászla-
ja magába foglalja az itt élő nem-
zeti közösségeket, vallásainkat, 
a toleranciában jeleskedő erdélyi 
múltat, tehát nem a románok el-
len szól, hanem őket is igyekszik 
magába karolni” – fogalmazott 
Tőkés László. Emlékeztetett: a 
lobogót 1918 decemberében a ro-
mánok vitték magukkal a gyula-
fehérvári nagygyűlésre, legfonto-
sabb elemei pedig megtalálható-
ak az ország jelenlegi címerében 
és az egykori román királyság cí-
merében is – utóbbit Köpeczi Se-
bestyén József heraldikus alkot-

ta közvetlenül I. Ferdinánd király 
megrendelésére.

Az EP-képviselő az erdélyi 
zászló kitűzésével szolidaritást 
vállalt az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) kolozsvári, illetve Kolozs 
megyei vezetőivel, akiket a már-
cius 15-ei kincses városi ünnep-
ségen azért bírságoltak meg, mert 
nem voltak hajlandók felcsavar-
ni a lobogót. A Tőkés László által 
kiválasztott időpont ugyanakkor 
véletlenszerűen esett egybe a ro-
mán seregek 1919. április 20-ai 
nagyváradi bevonulásának évfor-

dulójával. Egy nappal korábban 
volt ugyanakkor a köröstárkányi 
magyarellenes vérengzés évfor-
dulója: 1919. április 19-én a bevo-
nuló román csapatok közel száz 
embert végeztek ki. „Nem a se-
bek feltépése, vagy az évfordu-
ló mentén történő provokálás, ha-
nem a megbékélés üzenetét hor-
dozza az erdélyi zászló kitűzése” 
– hangsúlyozta az EP-képviselő. 
Úgy véli, az irodája erkélyén lo-
bogó zászlóknak az egyesítés a 
rendeltetésük, miközben maguk-
ban hordozzák a szabadságot és 

az európai sokszínűséget. Megje-
gyezte: kíváncsian várja a városi 
önkormányzat reakcióját, bár vé-
gül a kolozsvári ünnepségen fel-
vonuló EMNP-s politikusokat sem 
a zászló miatt, hanem rendzava-
rás címén büntették meg. Emlé-
keztetett viszont arra, hogy a szé-
kely és a partiumi zászló kitűzé-
se miatti bírság elleni pereket Vá-
radon rendre elvesztették, ezért a 
strasbourgi Emberi Jogok Európai 
Bíróságán kértek jogorvoslatot. 

VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

Erdély nagy részében és a Kár-
pátokon túli megyékben is visz-
szatért a télies, viharos időjárás, 
fennakadásokat okozva a köz-
lekedésben és áramellátásban. 
Az erős szélben kidőlt fák utakat 
és vasutakat torlaszoltak el több 
megyében, máshol egész telepü-
lések maradtak áram nélkül. A 
legtöbb erdélyi megyében csütör-
tökön, a reggeli órákban fagypont 
alatti hőmérsékletet mértek, sok 
helyen egész éjjel havazott, így a 
hókotróknak is bőven akadt mun-
kájuk. Csütörtökön nagy mennyi-
ségű csapadékra, kiadós hava-

zásra és erős szélre figyelmez-
tető másodfokú (narancssárga) 
riasztást adott ki a meteorológi-
ai szolgálat az ország keleti ré-
szére, Moldvára, valamint a Dé-
li- és a Keleti-Kárpátok egész tér-
ségére, a Székelyföldet is beleért-
ve. Az előrejelzés szerint péntek 
reggelig 50–60 milliméter csapa-
dék várható, a magasabban fekvő 
területeken főleg havas eső és hó 
formájában. A hegyvidéken órán-
ként 50–65 kilométeres sebessé-
gű szél lesz hófúvással. Hargita 
megye legnagyobb részén szin-
te megállás nélkül havazott csü-

törtökön, a déli órákban Csíkszé-
ken 15–20 centiméter vastagsá-
gú vizes hóréteg borította be a ré-
giót. A csíkszeredai városi park-
ban a hó súlyától több faág letört, 
ugyanakkor a 13A jelzésű or-
szágút Csíkszereda–Szentegy-
háza közötti szakaszán több au-
tó elakadt. Gheorghe Filip, a me-
gyei rendőr-főkapitányság szóvi-
vője szerint gondot okoz, hogy na-
gyon sok gépkocsitulajdonos már 
lecserélte a téli gumiabroncso-
kat. „Nem az a célunk, hogy bír-
ságoljunk, hanem az, hogy meg-
előzzük a szerencsétlenségeket” 
– mondta a szóvivő, aki azt java-
solja, hogy a sofőrök ne várjanak 
a rendőrök utasítására, hanem 
vegyék figyelembe a meteoroló-
gusok előrejelzéseit.

Csütörtökön két alkalommal 
is leállt a vasúti forgalom a 400-
as fővonalon Hargita megyében, 
Csíkszentsimon és Tusnádfürdő 
között, miután az erős szél fát 
döntött a sínekre – közölte a rend-
őrség közlekedési osztálya. Egy 
kidőlt fa bénította meg a közleke-
dést a Brassó és Bukarest közöt-
ti szakaszon szerda éjjel, a kör-
nyéken több mint hatvan kilomé-
teres óránkénti sebességgel fújt a 
szél. Csütörtökön a Barcarozsnyó 
és Brassópojána közötti ország-
utat is le kellett zárni több órá-
ra, miután az erős szél két fenyőt 
döntött az úttestre. Dél-Erdélyben 
sem volt jobb a helyzet: Hunyad 
megyében Petrozsény és Piski kö-
zött állt le a vasúti forgalom, mert 
fa zuhant a vágányokra.

Téli körülmények között köz-
lekedtek Háromszéken is, az 
Ojtoz-hágón három hókotró-
nak kellett csütörtökön folya-
matosan takarítania az utat, 
hogy a közlekedés gördüléke-
nyen haladjon – közölte Nicolae 
Viorel Radocea, Kovászna me-
gye alprefektusa. 

Maros megyében 12 telepü-
lésen 3400 háztartás maradt 
áram nélkül, mert a szél által 
kicsavart fák villanyvezetéke-
ket rongáltak meg. Az üzemza-
var Nyárádszeredát és környé-
két érintette.  A Fogarasokban 
nőtt a lavinaveszély, a Szeben 
megyei Bâlea-tónál meghaladja 
a másfél métert a hóréteg vas-
tagsága. Az 1700 méter fölöt-
ti térségekben négyesszintű-
re emelték a lavinaveszélyre fi-
gyelmeztető riasztást, a turis-
taútvonalakat lezárták.  A ko-
lozsvári repülőtérről hét já-
rat késéssel indul, mivel előbb 
meg kell tisztítani a rájuk fa-
gyott jégtől a gépeket. A ké-
szenléti felügyelőség (ISU) által 
a szerkesztőségünkhöz eljutta-
tott közlemény szerint szerda 
éjszaka húsz különböző hely-
színen kellett segítséget nyúj-
taniuk a szélviharban kidőlt fák 
miatt. A havazás miatt akado-
zott a forgalom is csütörtökön, 
reggel a Nagyvárad és Kolozs-
vár közötti E60-as főút forgal-
mát bénította meg csaknem fél-
órára egy úttestre dőlt fa.

GYERGYAI CSABA

Tokkal-vonóval visszatért a tél az erdélyi megyékben 

Gesztus a megbékélésért. Tőkés szerint a kitűzött zászlóknak egyértelműen pozitív üzenetük van

Kolozs megyében kidöntött fák akadályozták a közúti forgalmat

FOTÓ: ISU




