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BRÜSSZEL MEGALAPOZATLANUL GÁTOLTA A POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉST

Fontos csatát nyert az SZNT az 
Európai Unió kormánya ellen

Hatályon kívül helyezte az Európai Bíróság a nemzeti kisebbségi régiókról szó-
ló, a Székely Nemzeti Tanács által indított polgári kezdeményezés elutasítását. 
Csütörtökön ismertetett ítélete szerint a luxembourgi székhelyű bíróság arra 
hivatkozva érvénytelenítette az EU törvényszéke elsőfokú ítéletét és az Euró-
pai Bizottság határozatát, hogy tévesen alkalmazták a közösségi jogot, amikor 
megtagadták a nemzeti kisebbségi régiók helyzetének javítására irányuló kez-
deményezés nyilvántartásba vételét. Izsák Balázs SZNT-elnök az ítéletre úgy 
reagált: ha elkezdődik az aláírásgyűjtés, uniós szinten tudják folytatni azt a 
küzdelmet, amelyet Székelyföldért és a székelyekért indítottak. 2.»

Sikerrel jártak. Ferencz Csaba SZNT-alelnök, Dabis Attila külügyi megbízott és Izsák Balázs, a nemzeti tanács elnöke az Európai Parlamentben

Kövesi az EP hivatalos
főügyészjelöltje
Az Európai Parlament a bizottsági 
szavazások eredménye nyomán az 
EU Tanácsával folytatandó egyezte-
tések során Laura Codruţa Kövesit 
támogatja az európai főügyészi 
tisztség megszerzésében. Közben 
Tudorel Toader igazságügy-minisz-
ter a Financial Timesban közölt 
levélben győzködi az illetékeseket 
arról, hogy ne nevezzék ki Kövesit 
főügyésszé, mivel a DNA szerinte 
törvényt sértett.  5.»

Szív alakú
lobogókkal üzennek
„Nem lehet minket megfélemlíteni 
sem büntetéssel, sem más intézke-
désekkel, idén is arra törekszünk, 
hogy ünnepi hangulat legyen a 
városban március 15-én” – szögez-
te le csütörtöki sajtótájékoztatóján 
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy 
polgármestere. Bejelentette egyút-
tal, hogy idén az oszlopokra szív 
alakú piros-fehér-zöld lobogókat 
helyeznek ki a városban. 16.»

Játékosan közelíteni
a nézőhöz a színházat
Iskolásoknak és felnőtteknek is 
szervez edukatív különóra-soro-
zatot a Kolozsvári Állami Magyar 
Színház. A program keretében 
a résztvevők a színházzal való 
kapcsolatukat mélyíthetik, ugyan-
akkor az előadások kapcsán 
felmerülő, őket érintő, önismereti  
kérdéseket boncolgathatják – 
mondta el a Krónikának Kocsis 
Tünde drámapedagógus, a cso-
port vezetője. 17.»

Nagyváradra is
kellene akadémia
Sportügyekben ad tanácsot Jenei 
Imre Magyarország kormányának, 
amely a székely régiók után a 
partiumi térségben is hozzájárulna 
a labdarúgás fejlesztéséhez. Egy 
esetleges akadémia létrehozását is 
számításba vették, a Steaua egykori 
BEK-győztes edzője pedig szeret-
né, ha végül Nagyváradra esne a 
választás az utánpótlásnevelő-köz-
pont megalapozása terén. 19.»

 » Az RMDSZ 
és az EMNP 
üdvözölte az 
SZNT sikerét, és 
támogatásáról 
biztosította az 
aláírásgyűjtést.
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A szép virágnak is kell a cégér
a Maros megyei Udvarfalván 4.»

Áremelések, munkaerőhiány is
hátráltatja a közbeszerzéseket  6.»
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