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FEHÉR MEGYÉBEN IS MEGHIÚSÍTOTTA A RESTITÚCIÓT A BÍRÓSÁG

Adták, visszakérték: újabb
Bánffy-vagyont államosítanak

A NAP ÍRÁSAIBÓL

„Felülírta” a kormány
a CSM véleményét
Bár a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) negatív
álláspontot fogalmazott meg, a
kormány elfogadta az igazságszolgáltatási rendszer működését
szabályozó 2019/7-es sürgősségi
kormányrendelet módosításait.
A CSM illetékesei szerint ugyanakkor az egész rendeletet vissza
kellett volna vonni, kivéve azon
részeit, amelyek az ő javaslataik
alapján születtek. » 5.

Dan Tanasă nem
nyeli le a vereséget

ILLUSZTRÁCIÓ.
KÉPÜNK FOTÓ

:KRISTÓ RÓBERT/ARCHÍV

Miután Dan Tanasă elvesztette a ko vásznai polgármester ellen indított
pert, a blogger az önkormányzatot
szólította fel a városi művelődési
ház falára kihelyezett Széchenyi-emléktábla eltávolítására. „Ha
bíróságra kerül az ügy, a már meglevő jogerős döntésre hivatkozva
védekezhetünk” – mondta Gyerő
József polgármester. » 2.

Rátelepednek. A Fehér megyei kormányhivatal keresete nyomán négy birtoklevelet jogerősen megsemmisítettek a bíróságok

A Bánffy-örökösök abban bíznak, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága rendezi a román állammal fennálló vagyonvitájukat. Erről Bánffy Farkas, Bánffy
Dániel egyik örököse nyilatkozott azt követően, hogy a Maros megyei erdőik
után több Fehér megyei birtokukat is visszaperelte a román állam. Bánffy
Farkas szerint a legutóbbi perek egyértelműen bukaresti nyomásra indultak,
ezeket ugyanazokra az okokra hivatkozva újították fel, mint a Maros megyeit.
„Mi nem években, hanem évszázadokban gondolkozunk. A vagyon hol van,
hol nincs, de előbb-utóbb újra lesz” – fogalmazott tegnap az örökös. » 3.
Vincze Loránt EP-képviselőjelölt
a jogvédelemről, a bevándorlásról
és a közösségek Európájáról » 4.

»

„A perújítási
beadványokban
még a vesszőhibák is ugyanott
vannak, tehát
egyértelmű,
hogy központosított támadás
folyik ellenünk”
– jelentette ki
Bánﬀy Farkas.

Zsótér Sándor rendez
Marosvásárhelyen
A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Társulatának művészeivel állítja színpadra
Gerhart Hauptmann A patkányok
című drámáját Zsótér Sándor
Kossuth- és Jászai Mari-díjas rendező, aki ilyen minőségében első
alkalommal dolgozik Vásárhelyen.
A premiert pénteken láthatja a
közönség. » 9.

Áthidalták a diákok
nyelvi korlátaikat
A diákok és a tanáraik szerint is
jól sikerült a Dolj és Hargita megye
tanfelügyelősége szervezte interetnikus program, amelynek részeként
a craiovai Carol I. főgimnázium 16
diákja látogatott el a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium
tanulóihoz. A cél egymás kultúrájának megismerése és a székely
gyerekek román nyelvi készségeinek fejlesztése volt. » 12.

Felvásárlópiacot biztosítanak
a székely gazdáknak » 7.
Online adóbevallás:
ajánlott sietni » 6.

