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A MAGYARELLENESSÉG IS FELBUKKANHAT AZ ÖNKORMÁNYZATI MEGMÉRETTETÉSEN

Önkormányzati választás
válság és útkeresés között

A kisebbségben kormányzó román liberálisoknak az ellenzéken kívül a 
járvánnyal, illetve az amiatti válsággal is meg kell küzdeniük, míg az ellen-
zék részéről az útkeresés, illetve az erőfelmutatás a legfontosabb a korona-
vírus-járvány miatt szeptember végére halasztott önkormányzati választá-
son – vázolta a helyzetet az esélyek kapcsán a Krónikának Pászkán Zsolt, 
a budapesti Külügyi és Külgazdasági Intézet elemzője. A Románia-szakértő 
szerint egyáltalán nem kizárható, hogy a kormányoldal ismét előveszi a ma-
gyarellenességet a választási kampányban. A magyar pártok kapcsán úgy 
véli, nem csupán az egymás elleni küzdelem, hanem a magyar szavazókra 
hajtó román pártok is megnehezíthetik a dolgukat. Egyébként csütörtökön 
ismét megdőlt az egy nap alatt diagnosztizált fertőzöttek rekordja. 5.»

Járványvoks. Amennyiben nem fordul rosszabbra a járványhelyzet, szeptember 27-én választhatjuk meg a helyi elöljárókat

Mezei–Borboly-csata
a tanácselnökségért
Az Erdélyi Magyar Szövetség társ-
elnökei szerint tényként kezelhető, 
hogy lezárult a pártszövetség 
hivatalos bejegyzése. Csütörtökön 
azt is bejelentették, Mezei János 
megpályázza a Hargita Megyei Ta-
nács elnöki tisztségét. Fő vetélytár-
sa Borboly Csaba jelenlegi elöljáró 
lesz az RMDSZ felső vezetésének 
döntése szerint.  2.»

Kusza a kárpótlási
törvény szövege
Az alkalmazási módszertant 
várják a volt politikai foglyok, hogy 
eligazodhassanak a kommunizmus 
áldozatainak és a gyerekeiknek 
kárpótlást szavatoló jogszabályok 
útvesztőjében. Török József, a Volt 
Politikai Foglyok Szövetségének 
háromszéki elnöke lapunknak el-
mondta, tavaly módosították ugyan 
a jogszabályt, ám az emelésből 
kimaradtak a volt kényszerlakhe-
lyesek, és az áldozatok gyerekeinek 
sem ítéltek meg kárpótlást.  3.»

Animáció készül
Orbán Balázsról
Erdélyi témájú fi lmek is támogatást 
kaptak a Nemzeti Filmintézettől: 
köztük Fazakas Szabolcs Orbán 
Balázsról szóló animációja, amely 
eddig nem ismert történeteket 
mutat be a „legnagyobb székely” 
kalandos életéből. A székelyud-
varhelyi alkotó elmondta: Orbán 
Balázs jegyzetfüzeteinek grafi kai 
stílusa lesz az animáció alapja, 
amely kiemeli a gazdag életút szá-
mos rejtélyes elemét.  17.»

„Lekapcsolták”
a Sepsi OSK-t
Ezüstéremmel vigasztalódhat a Sep-
si OSK labdarúgócsapata az FCSB 
ellen elveszített Román Kupa-döntő 
után. A klubvezető Hadnagy Attila 
szerint megnyerhették volna a fi ná-
lét, de már azzal is sikert értek el, 
hogy idáig eljutottak. A találkozót az 
M4 Sport végül nem sugározhatta, 
a bukaresti szurkolók ünneplése 
pedig feljelentéshez vezető xenofób 
skandálássá degradálódott.  19.»

 » A magyarokat 
nem, vagy nem-
csak közvetlenül 
a jogköveteléseik 
miatt fogják tá-
madni, hanem az 
egész közösséget 
egy „illiberális 
rezsim”, azaz az 
Orbán-kormány 
„támogatásával” 
vádolhatják meg.
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Soós Zoltán polgármesterjelölt
párbeszédet akar  3.»

Az értékes freskó restaurálása
következik Kiszsolnán  4.»
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