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Megakadt a kerelőszentpáli 
felüljáró felújítása

Két hónapja egyetlen útügyi munkást sem láttak a falubeliek a húsz évvel 
ezelőtt épült és javításra szoruló vasúti fölüljárónál Kerelőszentpálon, a Ma-
rosvásárhelyt Kolozsvárral összekötő, rendkívül nagy forgalmat lebonyolító 
E60-as jelzésű európai úton. A felüljáró felújításán immár három éve egy bákói 
cég dolgozik. A brassói regionális útügyi igazgatóság amúgy már saját munka-
csoportjával kénytelen volt ideiglenes kátyúzást végezni. A hatóság szóvivője, 
Elekes Róbert a Krónikának elmondta, amennyiben a továbbiakban sem sike-
rül a moldvai vállalkozót jobb belátásra bírni, kénytelenek lesznek szerződést 
bontani, és a garanciapénzből önerőből elvégezni az utolsó simításokat. 6.»

„Bebetonozott” állapot. Két hónapja az igen nagy forgalmat bonyolító kerelőszentpáli felüljáró felé sem jártak a bákói cég dolgozói

Borsot tört a PSD
Orban orra alá
Ismét keresztbe tett a Szociálde-
mokrata Párt az új kormány ala-
kításán ügyködő liberálisoknak: a 
parlamenti házbizottságok Ludo-
vic Orban eredeti terveivel szem-
ben – amelyek szerint már holnap 
szavazott volna a parlament az új 
kabinetről – jövő hétfőre tűzték ki 
a bizalmi szavazást. Orban tegnap 
délután ismét egyeztetett a többi 
ellenzéki párttal, amelyek támo-
gatásukról biztosították leendő 
kormányát.  5.»

Dăncilă elodázta a
minimálbér-emelést
Az új kormányra marad a minimál-
bér emelése, miután a Dăncilă-ka-
binet határozott ígéretei ellenére 
sem fogadta el az egy hete közvi-
tára bocsátott határozattervezetet. 
Ludovic Orban azt mondja, miután 
egyeztetnek a szakszervezetek és 
a munkáltatói szervezetek kép-
viselőivel, sürgősen elfogadják a 
kormányhatározatot a minimálbér 
2020-as szintjéről.  7.»

Évadnyitó premier
a váradi színházban
Szép Ernő és Guelmino Sándor 
Lila ákác című darabját mutatta be 
a hét végén a nagyváradi Szigligeti 
Színház társulata. A pergő ritmusú 
előadás a fi atal rendező, Botos 
Bálint munkáját dicséri. Szép Er-
nőnek a szerelemről szóló darabja 
a főhős összetett érzelmi csődjét 
járja körül. 9.»

Különleges,
inspiráló rajzfi lmek 
Az animáció világnapja alkalmá-
ból toplistát készített Kassay Réka 
kolozsvári szakember a legkisebb 
rajzfi lmnéző korosztály számára 
azokból a kedvenceiből, amelyek 
pedagógiai és grafi kai szempontból 
is ajánlhatók gyerekeknek. Úgy 
véli, párperces epizódok újranézé-
sével a kicsik fel tudják dolgozni 
a történetet. 12.»

 » A kiírt pályá-
zatban szereplő 
átadási határidőt 
többször is meg-
hosszabbították, 
de egyiket sem 
tartották tiszte-
letben.
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Restaurálják a Maros megyei
Szászkézd parasztvárát  3.»

Nem egyértelmű a kicsik
sportórájának szabályozása  2.»

Cáfolják, hogy betiltották
a román sertéshúsexportot  4.»
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