
KELEMEN: ROMÁN DIPLOMATÁK GYANAKODVA NÉZIK AZ ERDÉLYI FEJLESZTÉST

Fékezné a bukaresti külügy a 
magyar–román együttműködést?

A román külügyi apparátus egy részéről a magyar–román viszonyrendszer-
rel kapcsolatos fenntartásokban látja Kelemen Hunor RMDSZ-elnök annak 
az okát, hogy az utóbbi időben a bukaresti diplomácia bírálni kezdte a 
Magyarország által útjára indított erdélyi gazdaságfejlesztési programot. 
A Krónikának leszögezte: a program összhangban áll az uniós és a román 
előírásokkal is, így nem indokolt a leállítása. 5.»

Nem visznek, hanem hoznak. A székelyföldi gazdaságfejlesztési program részeként több tízmilliárd forint érkezett a térségbe

Mégis elkészülhet a
kolozsvári körgyűrű
Megvan rá az esély, hogy 2023 de-
cemberére elkészüljön a Kolozsvárt 
Gyaluval összekötő déli körgyűrű 
– jelentette be a kolozsvári tanács 
ülésén Emil Boc polgármester. 
Az elöljáró hosszú idő után végre 
jó hírrel szolgált a kincses város 
számára létfontosságú beruházást 
illetően, hiszen évekig arra panasz-
kodott, hogy a korábbi PSD-kor-
mány akadályozza annak megva-
lósítását. A liberális kormánnyal 
értelemszerűen gördülékenyebb az 
együttműködés.  3.»

Körültekintően kell
játékszert vásárolni 
A boltok polcain kínált játéksze-
rek és más, gyermekeknek szánt 
árucikkek minőségét, biztonsá-
gosságát vizsgálták országszerte 
a fogyasztóvédelmi felügyelők. 
Az illetékesek azt tanácsolják, a 
vásárlók ellenőrizzék az egyes 
termékek minőségét az európai 
riasztási rendszer (RAPEX) hon-
lapján, valamint játékok vásár-
lásakor őrizzék meg a fi zetéskor 
kapott nyugtát.  2.»

Sontag darabja
Kolozsváron
Susan Sontag amerikai író, akti-
vista egyetlen színműve, az Alice 
az ágyban című dráma bemuta-
tására készül a Kolozsvári Állami 
Magyar Színház. A stúdió-előadás 
premierjét szombaton láthatja a 
közönség. 9.»

Debreceni házalók
öltek Szatmárban
Debreceni házalók brutálisan 
megvertek két idős felsőbe-
rekszói nőt, akik belehaltak 
sérüléseikbe. A Szatmár megyei 
rendőrség elfogta őket négy kilo-
méterrel a tett helyszínétől. A két 
árus állítólag megtudta, hogy az 
áldozatok nagy összegű kész-
pénzt, eurót tartanak otthon, és 
ezért gyilkolta meg őket.  4.»

 » Mindenki 
abból indult ki, 
hogy ha a prog-
ram megfelel a 
nemzeti és az 
uniós szabályok-
nak, akkor nem 
szükséges sem-
milyen írásos 
megállapodás.
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Drasztikusan drágulhat 
a sertéshús  6.»

Zavarja Bukarestet a „túlzott”
magyar erdőtulajdon  8.»
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Nándorhegy, a rozsdaette vörös acél
4–5.
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