
ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

2019. FEBRUÁR 11., HÉTFŐ
XXI. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM 
12 OLDAL + 16 OLDAL MELLÉKLET
SZABADELADÁSBAN: 3 LEJ,
ELŐFIZETÉSSEL 35 LEJ/HÓNAP (1,7 LEJ/LAP)
WWW.KRONIKA.RO 
TEL.: +40 264–705205, +40 264–705215

MINDENKIT MEGVISELT AZ IPAR ÖSSZEOMLÁSA A BÁNSÁGI VÁROSBAN

Megtört acél, megtört
resicabányai magyarok

Az elöregedés, illetve a nehézipar szinte teljes összeomlása szülte tömeges el-
vándorlás a resicabányai magyarságot is megtizedelte. A valamikor virágzó bá-
nya- és kohóművekkel, acéltermeléssel, mozdony- és fegyvergyárral rendelkező 
bánsági városban mára mintegy ezerötszázra zsugorodott a magyarság lélek-
száma. Nemcsak a fi atalok hiánya okoz gondot: a vegyes házasságban élőket is 
nehéz megszólítani. Bár lelkes közösségépítőkből ma sincs hiány, a magyarság 
széteső szekerét nehezen sikerül mindig azonos irányba tolni. 6-7.»

Vakvágányra terelt múlt. A romániainak mondott első gőzmozdony, amelyet az 1872-ben Magyarországhoz tartozó Resicabányán gyártottak

Orbán családvédelmi
akciótervet hirdetett
Hétpontos családvédelmi akcióter-
vet jelentett be a tegnap Budapes-
ten tartott évértékelő beszédében 
Orbán Viktor, aki úgy fogalmazott: 
Magyarország az a hely, ahol min-
denkinek jó lesz magyarnak lenni. 
A miniszterelnök az új internacio-
nalizmus fellegvárának Brüsszelt, 
eszközének pedig a bevándorlást 
nevezte meg.  5.»

Nagy növekedést
vár a kormány
Elfogadta a Viorica Dăncilă vezette 
kormány az idei állami költségve-
tés-tervezetet, amely 5,5 százalé-
kos gazdasági növekedéssel és 
2,55 százalékos államháztartási 
hiánnyal számol. Ehhez képest az 
Európai Bizottság 2019-re csak 3,8 
százalékos növekedést valószínű-
sít Romániának. 5.»

Tőkésék helyet kér nek
az EP-jelöltlistán
Az önálló marosvásárhelyi 
magyar orvosi és gyógyszerészeti 
egyetem visszaállítását követelik 
az erdélyi magyar politikai ala-
kulatok. Ezzel egy időben Tőkés 
László is erdélyi magyar koalí-
ciós összefogást szorgalmaz az 
idei európai parlamenti választá-
son. Az EMNT elnöke szerint az 
erdélyi magyarság akkor érhetné 
el a legjobb eredményt a májusi 
megmérettetésen, ha a magyar 
pártok választási koalíciója állí-
tana listát. 2.»

Megismertetni a
románsággal Kőrösit
Székely és román zászlóval a 
hátizsákján készül gyalogszerrel 
bejárni Kőrösi Csoma Sándor útját 
Nagyenyedtől az indiai Zangláig 
Pengő Zoltán kolozsvári újságíró, 
cégvezető, aki a románsággal sze-
retné megismertetni a háromszéki 
kutató, nyelvtudós, a tibeti–angol 
szótár megalkotója jelentőségét, 
szellemiségét.  12.»

 » Sokan csak a 
magyar tévéadók 
követésével és 
az anyaországi 
kiruccanásokkal 
élik meg magyar-
ságukat.
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Hősies magyarfenesi diák
a budapesti kollégiumtűzben  3.»

Filmvásznon Márton Áron nem
szoborszerű, hanem emberi arca  9.»
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