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KIKÉNYSZERÍTENÉ A PARLAMENT A VÁSÁRHELY–JÁSZVÁSÁR-AUTÓPÁLYÁT

Akarat és pénz is kell a
„székely–moldvai” sztrádára

Törvény már van, de akaratra és pénzre is szükség lesz ahhoz, hogy tényleg 
megépüljön a Marosvásárhelyt és Jászvásárt Hargita megyén keresztül összekö-
tő autópálya. Az eddigi bejelentések alapján a szociálliberális kormány inkább 
a Brassó–Bákó útvonalon tervez, ám kérdés, hogy az ALDE tegnapi, már-már 
zsarolónak mondható kiállása eredményre vezet-e. Benedek Zakariás RMDSZ-es 
képviselő is azt vallja, hogy a törvény még semmire sem garancia. 6.»

A Marosvásárhely–Jászvásár-sztrádáért kiálló civil szervezetek készek beperelni a kormányt, ha nem lát munkához

„Visszaverték” 
Tanasă támadását
Akár precedensértékű is lehet a 
kovásznai művelődési ház falán 
található plakettre vonatkozó 
bírósági döntés, ha másodfokon is 
elutasítják Dan Tanasă keresetét. 
A „hivatásos feljelentő” ismét abba 
kötött bele, hogy a magyar felirat a 
román fölött szerepel. Közben Ta-
nasă pert veszített a Hargita megyei 
törvényszéken is.  

Felemás választási
eredmények
Sikert és kudarcot is megélt a 
Donald Trump amerikai elnök 
mögött álló Republikánus Párt 
az amerikai félidős választáson: 
szenátusi többsége stabilabb 
lesz, a képviselőházban azonban 
kisebbségbe kerül. Trump min-
dennek ellenére óriási sikernek 
nevezte az eredményt. Eközben az 
50-ből 36 államban kormányzót is 
választottak.  5.»

Parlamenti terítéken 
a székely terrorper
Napirendjére tűzte a bukaresti par-
lament emberi jogi bizottsága a ter-
rorizmus vádjával elítélt Beke István 
és Szőcs Zoltán ügyét, a keddi meg-
hallgatáson részt vettek a családta-
gok, valamint a vádlottak ügyvédei 
is. Kulcsár-Terza József képviselő, a 
testület tagja lapunknak elmondta, 
nehezen tudta meggyőzni a román 
politikusokat a megbeszélés fon-
tosságáról.  3.»

Népszerű a magyar
fi lm Romániában
„Egyre népszerűbbé válik a 
magyar fi lm Romániában, nekünk 
pedig az a célunk, hogy minél 
szorosabb legyen az együttműkö-
dés a román és magyar fi lmesek 
között” – mondta el a Krónika 
megkeresésére Kósa András Lász-
ló, a Balassi Intézet – Bukaresti 
Magyar Intézet vezetője annak 
kapcsán, hogy a magyar kultúrát 
népszerűsítő intézmény a házi-
gazdája, szervezője a november 
11–18. közt rendezett 12. Bukares-
ti Magyar Filmhétnek.  9.»

 » A jogszabály 
tulajdonképpen 
nem több egy po-
litikai szándék-
nyilatkozatnál.
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Időutazás a Duna-deltai 
Gulag helyszínére  4.» 6.»
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