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OZSDOLÁN KÍVÜL LÖVÉTÉN IS ÚJRAÁLLAMOSÍTANÁ BUKAREST AZ ERDŐKET

Szemet vetett az állam a
közbirtokosságok vagyonára

Újabb székelyföldi közbirtokosság vagyonára vetett szemet a román állam: 
miközben zajlik a per az ozsdolaiak 2900 hektárnyi erdejének visszaállamo-
sításáért, kiderült, hogy a lövéteiek tulajdona is a bukaresti pénzügyminisz-
térium „látóterébe” került. „Nemcsak Ozsdola, nemcsak Lövéte, hanem több 
más közbirtokosság is veszélyben van, tudomásunk szerint több esetben 
vizsgálódnak, mondvacsinált okokat keresnek” – nyilatkozta a Krónikának 
Török József, a Lövétei Közbirtokosság elnöke. A Hargita megyeiek elsőként 
válaszoltak a háromszékiek szolidaritást kérő felhívására, és ott lesznek az 
ozsdolaiak mai bírósági tárgyalásán, bízva az összefogás erejében. 3.»

Kemény fába vágta az állam a fejszéjét. A székelyföldi közbirtokosságok összefogással próbálják visszaverni a perre menő hatóságok támadásait

Bukottakkal menetel
 előre a PNL
Változatlan összetételben, mini-
málisan kozmetikázott program-
mal áll ismét a parlament elé a 
múlt héten megbuktatott román 
liberális kormány, amely azonban 
paradox módon nem kér bizalmat 
magának, hanem az újabb bukás-
ra játszik.  5.»

Rendszerszintű
„nyelvbotlás”
Ajánlásban szólította fel az 
egészségügyi minisztériumot a 
nép ügyvédjének hivatala, hogy 
a szaktárca tegye lehetővé az 
anyanyelvhasználatot az egész-
ségügyben. Ezt ugyan törvény is 
szavatolja, de a minisztérium nem 
dolgozta ki az előírások gyakor-
lati alkalmazásához szükséges 
módszertant. Számos kórházban 
jelent ez hátrányt a magyar anya-
nyelvű páciensek, főként gyere-
kek számára. 4.»

Elkezdődött a vár
felújítása Rozsnyón
Egy évtizedes erőfeszítés után 
tegnap elkezdődtek a barcarozs-
nyói vár felújítási munkálatai, 
miután az önkormányzat átadta 
a terepet a kivitelezőnek. A szász 
parasztvár uniós forrásokból 
kapja vissza középkori arculatát. 
A 19,5 millió lejből megvalósuló 
beruházást a Brassó megyei mú-
zeum régész és történész szakem-
berei felügyelik.  8.»

Oscar-történelmet
írt az Élősködők 
Diadalmaskodott az Élősködők a 
92. Oscar-gálán: Bong Dzsun Ho 
műve az első az amerikai fi lma-
kadémia rangos elismerésének 
történetében, amely nem angol 
nyelvű fi lmként diadalmaskodott 
a legjelentősebb kategóriában. A 
legjobb főszereplő díját Joaquin 
Phoenix a Jokerért, Renée Zell-
weger pedig a Judy című életrajzi 
drámáért vehette át. 12.»

 » A Lövétei 
Közbirtokosság 
elnöke szerint ha 
egyetlen eset-
ben pert nyer az 
állam, az prece-
denst teremthet.
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Kitartóbbak az átlagnál
a magyar érettségizők  2.»

Bizonyítékok az élelmiszeripari
kettős mércére  6.»

Hiánypótló közösségi térrel
gyarapodott Marosvásárhely  9.»
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