
PÁRBESZÉD HELYETT A TÖRTÉNELEMMEL MANIPULÁLNAK A POLITIKUSOK

Trianon nem mond semmit
a románoknak

A magyarokat és Magyarországot hergelő politikai lépésnek tartják a lapunk 
által megkérdezett román történészek, szociológusok, politikai elemzők azt 
a szociáldemokrata törvénytervezetet, amely Trianon napjává nyilvánítaná 
június 4-ét. A Krónikának nyilatkozók egységesen állítják: a románok szá-
mára nincs jelentősége a trianoni békeszerződésnek, hiszen Románia 1918. 
december elsejéhez köti Erdély hovatartozásának kérdését. A szociálde-
mokrata politikusok kezdeményezése csak arra jó, hogy hergelje a magyar 
kisebbséget és rontsa a viszonyt Magyarországgal, hiszen egy megkésett 
szimbolikus visszavágásként értékelhető. 6.»

Sok hűhó semmiért? Van, aki szerint a románok számára nincs jelentősége a trianoni békeszerződésnek

Kétfordulós választás
sürgősségi rendelettel?
A kormány nem tett le arról, 
hogy kétfordulóssá tegye a pol-
gármester-választást: a kabinet 
azt fontolgatja, hogy sürgős-
ségi rendelettel, vagy akár a 
parlamenti vitát megkerülve, 
felelősségvállalással fogadtassa 
el az erre vonatkozó törvénymó-
dosítást. Korodi Attila, az RMDSZ 
képviselőházi frakcióvezetője a 
Krónikának elmondta: mindent 
megtesznek, hogy ezt megakadá-
lyozzák.  5.»

Szavatolnák az
ingázók biztonságát
A közszféra szolgáltatásai között 
tartaná a megyeközi tömegközle-
kedést Raluca Turcan miniszterel-
nök-helyettes is, aki azt mondja, 
ha a parlament nem lép, akkor 
a kormány felelősséget vállalhat 
a vonatkozó jogszabály-módosítá-
sért. A Romániai Diákok Szövet-
sége is szót emelt a megyeközi 
tömegközlekedés érdekében, 
sürgették a kormány beavatko-
zását. X.»

Tiltanák a fi zetés és
nyugdíj halmozását
Megtiltaná a nemzeti liberális pár-
ti (PNL) kormány, hogy nyugdíjat 
és fi zetést is kapjanak egy időben 
a közalkalmazottak. Az intéz-
kedés tervét Violeta Alexandru 
munkaügyi miniszter jelentette be 
a hét végén, jelezve egyúttal, az 
általa vezetett tárca már dolgozik 
a vonatkozó jogszabályjavaslaton. 
Ludovic Orban kormányfő egyetért 
miniszterével.  3.»

Mérő: életveszélyesek
lehetnek a merev elvek
Egyáltalán nem baj, ha néha kivé-
telt teszünk és nem tartjuk be az 
elveinket, a merev elvek ugyanis 
életveszélyesek – hangzott el 
Mérő László világhírű matema-
tikus, pszichológus kolozsvári 
előadásán a hét végén.  9.»

 » Az ilyen kez-
deményezéseket 
történészekkel, 
az interetnikus 
kapcsolatokban 
jártas szakértők-
kel való egyez-
tetések kellene 
hogy megelőz-
zék.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Lassult a népesség fogyása
a Székelyföldön  2.»

Pert nyert Tőkés László
a rágalmazási ügyben  3.»

Magyar kormánytámogatással újult 
meg a tordai unitárius templom  4.»
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