
Kettős mérce 
zászlóügyben

Erdély képi öröksége
üzenet a jövőnek 

Elutasították a Kovászna megyei 
önkormányzat fellebbezését, 
emiatt el kell távolítani a köz-
gyűlés ülésterméből a székely, a 
magyar és a megyezászlót.

Erdély képi megjelenítésének a 
népszerűsítése a célja Szalai
Béla Iconographia locorum Trans-
sylvaniae című könyvének,  ame-
lyet Kolozsváron mutattak be.4. 6.

Miközben a különböző hazai és 
európai uniós pályázatok kiírásai a 
gazdák szövetkezési kedvét próbál-
ja serkenteni, a végeredmény nem 
annyira látványos. Vannak ugyan 
sikertörténetek is, de a pályázati 
célból alakult legtöbb mezőgaz-
dasági szövetkezet vegetál. Bár a 
két világháború közötti Erdélyben 
nagy hagyományai voltak a gazdák 
összefogásának, ezt az örökséget 
a rendszerváltás óta nehezen lehe-
tett újjáéleszteni. Szakértők szerint a gazdákat csak a piac kényszerítő ereje tudja 
rávenni a szövetkezésre: ha terményeiket többé nem tudják eladni hagyományos 
módon, akkor rájönnek, hogy a szövetkezés az egyetlen megoldás

November 15. és 18. között 
szervezi meg a Romániai Ma-
gyar Könyves Céh a Marosvá-
sárhelyi Kulturális Központtal 
közösen a 24. Marosvásárhe-
lyi Nemzetközi Könyvvásárt, 
amelynek idei mottója: „Több 
mint könyv”. A várható prog-
ramokról, a könyvbemutatók-
ról és író-olvasó találkozókról 
a könyvvásár helyszínén, a 
nemzeti színház előcsarnoká-
ban tájékoztattak a szervezők. Káli Király István, a Romániai Magyar Könyves Céh 
elnöke, a marosvásárhelyi nemzetközi könyvvásár megálmodója és főszervezője 
a könyvek és a könyvszeretők találkahelyének nevezte a színházat.

Könyvek és könyvszeretők találkája Vásárhelyen Népszerűtlenek az erdélyi szövetkezetek

Pénteken tárgyalja a legfelsőbb bíróság a sepsiszent-

györgyi Székely Mikó Kollégium épületének vissza-

szolgáltatására vonatkozó kérést. „Kötelességünk 

az utolsó pillanatig küzdeni, de kevés a remény arra, 

hogy nekünk ad igazat a román igazságszolgálta-

tás” – mondta el a Krónikának Kató Béla. Az Erdélyi 

Református Egyházkerület (EREK) püspöke szerint 

a román állam teljesen levette a napirendről a vissza-

szolgáltatást. Az EREK arra kéri a híveket, hogy hor-

dozzák imádságukban a pénteki tárgyalást. 

Mikó-ügy: imával az igazságért

3.

Védik, ameddig tudják. Az Erdélyi Református Egyházkerület szerint a Székely Mikó Kollégium soha nem volt az egyháztól elkülönült jogi személy

A parlament dönt a 
nyugdíjtörvényről

A parlament kezében a nyugdíjak sor-
sa, miután a szociálliberális kormány 
tegnapi ülésén elfogadta a nyugdíj-
törvény tervezetét. Viorica Dăncilă 
miniszterelnök közölte: a nyugdíjpont 
értéke 2019-ben 1265 lej, 2020-ban 
1775 lej, 2021-ben pedig 1875 lej lesz. 
A jogszabály költségvetésre gyakorolt 
hatása kapcsán másként számol a 
pénzügyi és a munkaügyi tárca, annyi 
viszont biztos, hogy tízmilliárdokról 
van szó.

Megtalálták az Erőss-
emléktábla darabjait

Új emléktáblát álllítanak Erőss Zsolt 
tiszteletére a Békás-szorosban ta-
lálható Oltár-kőn, miután ismeret-
len tettesek sarokcsiszolóval eltá-
volították a régi plakettet. A Hargita 
megyei hegyimentők – akik feljelen-
tést tesznek – tegnap megtalálták a 
szikla aljában az emléktábla darabjait. 
A Neamţ megyei hatóságok tagadják, 
hogy közük lenne az ügyhöz. Székely 
hegyimentők szerint „értelmes hegyi 
ember ilyennel nem foglalkozik”. 

Székelyföldi pityóka: 
rossz a beárazás

Óriási áringadozások hátráltatják a 
nyereséges burgonyatermesztést 
a Székelyföldön, egyik évről a másikra 
háromszorosára emelkedhet, de le is 
csökkenhet a termény ára, így a gaz-
dák nem tudnak hosszú távra tervezni. 
Tavaly például 25 bani volt egy kilo-
gramm burgonya, idén viszont 1-1,20 
lejt is elkérnek érte, a kiszámíthatat-
lanság viszont mindenkinek rossz. A ki-
sebb termelők szövetségbe tömörülé-
se megoldást hozhatna.

EJEB: működött titkos 
börtön Romániában

Elutasította  az Emberi Jogok Euró-
pai Bírósága Románia és Litvánia 
fellebbezését a titkos CIA-börtönök 
ügyében, így végleg megerősítést 
nyert, hogy részt vettek a törvényte-
len fogvatartási akciókban. A törvény-
szék megállapította, hogy az illetékes 
román hatóságoknak tudniuk kellett, 
hogy a panaszos fogvatartottnak a kín-
zás és az esetleges későbbi halálbün-
tetés kockázatával kell szembenéznie, 
mégis segítették a CIA-t.

Kató Béla püspök szerint kevés a remény a legfelsőbb bíróság pénteki tárgyalása előtt
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