
A ROMÁNOK TARTANAK OROSZORSZÁGTÓL, A MAGYAROKAT MEGOSZTJA

Félelmek és érdekek
Moszkva árnyékában

Óriási a különbség Oroszország megítélését illetően Romániában, illetve 
Magyarországon. A Krónika által megkérdezett szakértők szerint a bukares-
ti politikum, a média a félelmeket erősíti, a budapesti kormány viszont a 
pragmatizmust helyezi előtérbe; az sem mellékes ugyanakkor, hogy meny-
nyire kiszolgáltatott a két állam Vlagyimir Putyin Oroszországának. Mi-
közben Bukarest elmúlt években tanúsított atlantista politikája jelentősen 
rontotta a román–orosz kapcsolatokat, a magyar–orosz viszony a közös 
érdekekből kiinduló pragmatizmus mellett lényegében Orbán Viktor és 
Vlagyimir Putyin különleges kapcsolatán alapul. 8.»

Előtérben a globális kérdések. Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor sok tekintetben hasonlóan látja a világ átalakulását

Johannis kiosztotta
a feladatokat
Átvették tegnap hivatalukat az új 
Orban-kormány miniszterei. Klaus 
Johannis államfő is részt vett az 
általa legfontosabbnak értékelt 
tárcák átadás-átvételi ceremóniá-
ján, ahol úgy viselkedett, mintha 
ő lenne a miniszterelnök, többször 
is ostorozta a leköszönt kormányt, 
kijelentve: ki kell javítani, amit az 
előző kabinet „elrontott”.  5.»

Orvoshiány
a kórházakban
Nincs elég orvos a romániai kórhá-
zakban, a betegeknek ezért gyak-
ran hónapokig kell várniuk egy-egy 
vizsgálatra. A kórházak nem 
rendelkeznek elég pénzzel ahhoz, 
hogy annyi orvost alkalmazzanak, 
amennyire szükség lenne optimális 
működésükhöz. A sepsiszentgyör-
gyi kórház igazgatója elmondta, a 
háromszéki intézmény is gondok-
kal küzd.  4.»

Újabb füstbe ment
sztrádaígéret?
Nem olyan szegény, hogy ne tudjon 
ígérni: Răzvan Cuc volt közleke-
désügyi miniszter a hétvégén azt 
ígérte, hogy meghirdetik a verseny-
tárgyalást a Szatmár és Suceava 
megyét összekötő északi autópályá-
ra, erre azonban lapunk értesülései 
szerint nem került sor. Pataki Csaba 
Szatmár megyei tanácselnök is 
szkeptikusan nyilatkozott lapunk-
nak a témában.  6.»

Az álmoktól
a hatórás úszásig 
Álmodtunk, edzettünk, úsztunk, 
és sikerrel zártuk a Yuppi Lake 
Challenge projektet – mondta el 
érdeklődésünkre Szénási Zoltán, 
aki Katona Alpárral közösen vett 
részt jótékonysági kampányban. 
A kolozsvári fi atalemberek öt romá-
niai tó átúszásával összesen 43 566 
lejt gyűjtöttek a krónikus beteg 
gyerekeket táboroztató Yuppi tábor 
számára.  12.»

 » Európa 
lassan meg-
érkezik oda, 
ahol a magyar 
kormány már tíz 
éve áll, Orbán 
Viktor már akkor 
tárgyalt Vlagyi-
mir Putyinnal, 
amikor a Nyugat 
még Oroszország 
kirekesztésével 
volt elfoglalva. 
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Küzd és építkezik Zilahon
a református egyházkerület  3.»

Üdülési csekkekért
tiltakoznak
a sztrájkoló
sóbányászok  7.»

A kolozsvári születésű Bodor Ádám
író a nemzet művésze  9.»
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