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AZ RMDSZ ELNÖKE VERSENYBE SZÁLL A NOVEMBERI ELNÖKVÁLASZTÁSON

A NAP ÍRÁSAIBÓL

Kelemen Hunor respektet
kér államfőjelöltként

Elkészült a székely
gasztrotérkép
Nemcsak a turistáknak, hanem a
helyieknek is ajánlják az ötletgazdák a frissen elkészült székelyföldi
gasztrotérképet. A listára felkerült
több mint 120 étterem tulajdonosai
és séfjei mindent megtesznek azért,
hogy fejlődési pályára állítsák a
székelyföldi gasztronómiát. A térkép online és telefonos alkalmazás
révén is böngészhető. » 2.

BL-kiejtettből
Európa Liga-rivális
A BL-selejtezőkben legyőzött
ellenfelekkel egy csoportba került
a Kolozsvári CFR és a Ferencváros
labdarúgócsapata az Európa Liga
főtábláján, így a fellegváriak újabb
két összecsapást játszanak a Celtickel, míg a magyar bajnok ismét
találkozni fog a Ludo gorec gárdájával. Az FCSB nem jutott tovább az
utolsó selejtezőkörből. » 11.

Kampány(h)arc. Kelemen Hunor egyértelművé tette: ha az ellenzék bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormány ellen, azt meg fogják szavazni

Harmadszor is elindul a romániai államfőválasztáson Kelemen Hunor, aki a
„Respekt mindenkinek” kampányszlogennel, fiatalos körítéssel vág neki a
megmérettetésnek. Az RMDSZ elnöke a Szövetségi Képviselők Tanácsa pénteki
marosvásárhelyi ülésén kapta meg újabb megbízatását. Kelemen hangsúlyozta, a tulipános alakulat a román politikai válság gyors megoldását szorgalmazza, és nem támogatja a PSD kisebbségben maradt kormányát. Ugyanakkor
kiemelte: a következő időszak három romániai választása közül az önkormányzati a legfontosabb a szövetség számára. A vásárhelyi SZKT-n egyértelművé vált, hogy az RMDSZ nem fogadja el az EMNP ajánlatát egy pártokon felüli, a nemzeti konszenzust megjelenítő magyar államfőjelölt állításáról. » 4.

»

A közösségi
oldalakon közkedvelt és sokat
használt „Respekt” jelszó is
nyilvánvalóan a
ﬁatalabb generációt célozza meg.

HAÁZFOTÓ:
VINCE

Élhetőbbé válhat
Marosvásárhely
Marosvásárhely akkor lehet élhető
és fejlődő város, ha a jelenleg két
külön burokban élő román és
magyar közösség tagjai egymás
felé fordulnak, kezet nyújtanak,
megismerik jobban egymást, ha
közösen célokat fogalmaznak meg
és számonkérik a városvezetésen
az ígéreteket – hangzott el azon a
kerekasztal-beszélgetésen, amelyen
cégvezetők, művészeti szakemberek és szociológus boncolgatta az
élhetőbb város kérdéskörét. » 3.

Eseménydús évad
Székelyudvarhelyen
A kortárs színházi találkozó, a
dráMA 11. kiadásával, hat bemutatóval, hat műsoron tartott előadással, számos vendégjátékkal, szinT
nevelési programmal, új, nézőbarát programokkal és Székelyudvarhelyen újdonságnak számító
szabadbérlettel várja a nagyérdeműt a Tomcsa Sándor Színház a
2019/2020-as évadban. » 9.

Pengő Zoltán elindult
gyalog Nagyenyedről
Kőrösi nyomában
Előre hozná a nyugdíjemelést
a Szociáldemokrata Párt » 5.

6–7.

Az összetartozás érzését erősítette
a Vásárhelyi Forgatag » 12.

