
ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

2020. JÚNIUS 22., HÉTFŐ
XXII. ÉVFOLYAM, 116. SZÁM 
12 OLDAL
SZABADELADÁSBAN: 3 LEJ,
ELŐFIZETÉSSEL 35 LEJ/HÓNAP (1,7 LEJ/LAP)
WWW.KRONIKAONLINE.RO 
TEL.: +40 264–705205, +40 264–705215

A ROMÁN ELNÖK MEGTORPEDÓZTA AZ ÓBÉBI HATÁRÁTKELŐ LÉTREHOZÁSÁT

Magyar–román diplomáciai
harcot idézett elő Iohannis

Kemény hangú diplomáciai üzenetváltást idézett elő Klaus Iohannis román 
elnök azzal, hogy alkotmánybíróságon támadta meg azt, a parlament által 
elfogadott törvényt, amely egy határátkelő létrehozásáról rendelkezik Óbéb 
és Kübekháza között. Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter 
szerint ezzel a román elnök szándékosan rombolja a magyar–román kapcso-
latot, és úgy véli: Iohannis szélsőségesen magyarellenes politikus. A román 
külügy Iohannis védelmére kelt, és elutasította az általa aránytalannak vélt 
reakciót. Barabás T. János, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető elemző-
je a legújabb magyar–román diplomáciai csörte kapcsán a Krónikának úgy 
nyilatkozott: Bukarestben jelenleg nincs meg a politikai akarat a magyar–ro-
mán viszony javítására, a román elitet pedig a magyarellenesség fűzi össze. 
Ugyanakkor mindkét ország számára fontos lenne a közeledés. 4.»

Határeset. Klaus Iohannis óvása miatt csúszik az átkelő megnyitása a magyar–román–szerb hármas határnál, Óbéb és Kübekháza között

Aláírásgyűjtésre
szólítják az SZNT-t
Az Európai Parlament jóváhagyta 
a polgári kezdeményezésekhez 
szükséges aláírások összegyűjté-
sére vonatkozó határidők vissza-
menőleges meghosszabbítását. 
Vincze Loránt EP-képviselő felszó-
lította a biztos jogalapra váró Szé-
kely Nemzeti Tanácsot, folytassa a 
gyűjtést a nemzeti régiókról szóló 
kezdeményezés ügyében.  3.»

„Felmentették” Wass
irodalmi munkásságát
Egy ügyészségi végzés szerint 
Wass Albert irodalmi munkássá-
ga nem esik a háborús bűnösök 
kultuszát tiltó törvény hatálya alá. 
A brassói táblabírósági ügyészség 
június 12-én keltezett végzéséről a 
székelyföldi magyar nyelvhaszná-
lati és szimbólumhasználati jogok 
ellen küzdő Dan Tanasă blogger 
közölt fényképet blogján.  3.»

Fiaskó árnyékában
a napelemprogram
Kudarchoz közelít a Zöld ház 
program – hívja fel a fi gyelmet a 
Megújulóenergia-termelők Romá-
niai Munkáltatói Szövetsége. Mint 
a programban részt vevő egyik vál-
lalkozás vezetője a Krónika meg-
keresésére elmondta: hatalmas 
a felháborodás, a tapasztalatok 
szerint a pályázati iratcsomókat 
felületesen, összevissza bírálták el 
a Környezetvédelmi Alap munka-
társai.  6.»

Hangszerkészítő
képzés indulhat
Már a következő tanévtől kezdődő-
en bevezethető a szakiskolai kép-
zésbe a hangszerkészítés Románi-
ában – áll a Hivatalos Közlönyben 
megjelent rendeletben, amelyet az 
oktatási és kutatási minisztérium 
adott ki. Szászrégen vonós hang-
szereket gyártó két nagyüzeme és 
több mesterhegedű-gyártó vállalko-
zója várja a képzett, fi atal munka-
erőt.  12.»

 » „Egy új 
határátkelő 
létrehozásának 
megvétózása 
nem mást jelent, 
mint két nemzet 
egymáshoz való 
közeledésé-
nek szándékos 
akadályozását” – 
közölte Szĳ jártó 
Péter.
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„Mérhetetlen” az iskolaelhagyás
mértéke  2.»

7.»

A hegyvidéki üdülők, a gyógyfürdők
a legnépszerűbb turistacélpontok

10.»

Letették a Székelyföldi Jégkorong
Akadémia kollégiumának alapkövét
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