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NEM MINDEN BÉRLŐ MARADHAT A NAGYVÁRADI SONNENFELD-PALOTÁBAN

Magyar könyvesboltot rak ki 
az RMDSZ alapítványa

Költöznie kell a nagyváradi Sonnenfeld-palotában létesítendő Magyar Házból 
egy magyar könyvesboltnak. Kovács Lajos, a Dávid Könyvkereskedés tulajdono-
sa a Krónikának elmondta, bár korábban arra kaptak ígéretet az RMDSZ Iskola 
Alapítványától, hogy maradhatnak az ingatlan felújítása után is, a Sonnenfeld-
palota új tulajdonosa nemrég arról értesítette őket, hogy „a jövőben nem tart 
igényt” a könyvesboltjukra. Az alapítvány két évvel ezelőtt a magyar kormány 
támogatásával vásárolta meg a palotát. Nagy Zoltán Levente alapítványi igazgató 
lapunknak úgy nyilatkozott, „jó és kompromisszumos megoldások” születtek a 
volt és leendő bérlőket illetően.  2.»

Nincs helye a magyar könyvesboltnak? Kilakoltatja az RMDSZ alapítványa a könyvkereskedést a felújítás előtt álló Sonnenfeld-palotából

A parlament kezében
a kormány sorsa
A parlament dönthet a kormány 
sorsáról, miután Ludovic Orban 
miniszterelnök kabinetje nevében 
felelősséget vállalt a kétfordulós 
polgármester-választáshoz való 
visszatérésről szóló törvényterve-
zetért. Orban szerint a módosíts 
nagyobb legitimitást biztosítana a 
polgármestereknek. Az ellenzéki 
PSD már jelezte: bizalmatlansági 
indítványt nyújt be.  5.»

Rosszkor csapott le
a vírus Kínára
Egy ötvenmillió ember által lakott 
terület néhány nap alatti karantén 
alá vonása példátlan a világtör-
ténelemben, márpedig ez történt 
Kínában a koronavírus miatt. 
A kialakult helyzet miatt a kínai 
gazdasági növekedés akár több 
százalékkal is csökkenhet, ami 
az egész világra kihat. Szakértők 
nyilatkoztak a Krónikának. 8.»

Erőt is alkalmazhat
a rendőr
A rendőrnek joga van betörni a 
gépkocsi ablakát és erővel kiszál-
lítani a járművezetőt, ha az illető 
ezt önként nem teszi meg – többek 
közt ezt tartalmazza a frissen életbe 
lépett, közrendre és közbiztonságra 
vonatkozó törvény. A jogszabály-
ról, amely nemcsak a rendőrök 
hatáskörét, hanem az állampolgá-
rok jogait is szabályozza, Gheorghe 
Filip, a Hargita Megyei Rendőr-fő-
kapitányság szóvivője beszélt 
lapunknak. 4.»

Moldvai bojkott 
a sztráda ellen?
Belülről szabotálták a Moldvát 
Erdéllyel összekötő autópályap-
rojektet – jelentette ki a Króniká-
nak Cătălin Urtoi, a közlekedési 
miniszter tiszteletbeli tanácsosa, 
aki szerint nem az erdélyieken 
múlott, hogy a terv évek óta hely-
ben topog. Idén sem kell csodák-
ra várni: mindössze az előtanul-
mány áttanulmányozására futja, 
azt is csak egy 200 kilométeres 
szakaszon. 6.»

 »  Kovács Lajos 
közölte, döb-
benten állnak 
a döntés előtt, 
mert elhitték, 
amit az épület 
átvételekor 
mondtak nekik, 
hogy a könyves-
bolt közel áll az 
Iskola Alapítvány 
tevékenysé-
géhez, ezért 
maradhat.
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Tovább forrong Gyergyóditró 
a vendégmunkások miatt  4.»

Pengeélen táncolva, lapszámról
lapszámra  9.»

Magyar végvári vitéz
Resicabányán 2–3.
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