
ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

2021. ÁPRILIS 29., CSÜTÖRTÖK
XXIII. ÉVFOLYAM, 82. SZÁM 
12 OLDAL + 4 OLDAL MELLÉKLET
SZABADELADÁSBAN: 3 LEJ,
ELŐFIZETÉSSEL 35 LEJ/HÓNAP (1,7 LEJ/LAP)
WWW.KRONIKAONLINE.RO 
TEL.: +40 264–705205, +40 264–705215

A HATÁRÁTLÉPÉS GYORSÍTÁSÁRÓL IS TÁRGYALT A KÉT KÜLÜGYMINISZTER

Új fejezet nyílhat a magyar–
román kapcsolatokban

Több kétoldalú megállapodást – köztük a magyar-román kisebbségügyi ve-
gyes bizottság tíz évvel ezelőtti ülésének jegyzőkönyvét – is aláírtak tegnap 
abból az alkalomból, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter Gyulán 
fogadta román kollégáját, Bogdan Aurescut. A két tárcavezető az együttmű-
ködés fontosságáról beszélt, Aurescu pedig ismét „diszkriminációmentes” 
magyar gazdaságfejlesztési programot kért.  5.»

Új kezdet? A Bogdan Aurescut fogadó Szĳ jártó Péter szerint lehetővé válik a megoldhatatlannak hitt kérdések megoldása

A perköltségeket
is visszakapja Váta
Az erkölcsi kártérítés mellett a 
perköltségeket is visszakapja 
a Transindex hírportáltól Váta 
Lóránd kolozsvári színművész 
– mondta ki tegnap kihirdetett 
alapfokú ítéletében a kolozsvári 
bíróság. Az ítélet szerint a sajtó-
pert másodfokon még 2019-ben 
elveszítő hírportálnak mintegy 11 
ezer lejt kell fi zetnie, az összeg 
a felperes Váta Lóránd perkölt-
ségeit fedezi. Az alapfokú ítélet 
ellen 30 napon belül fellebbezhet 
a hírportál.  4.»

Kiállás az őshonos 
kisebbségek mellett
Határozatban állt ki a Minority 
SafePack elnevezésű európai 
polgári kezdeményezés, és azon 
keresztül a külhoni magyar 
közösségek, illetve az őshonos 
nemzeti kisebbségek mellett a 
budapesti Országgyűlés. Töb-
ben szimbolikusnak nevezték 
az ügyet, amely a magyarság 
„elmúlt száz évének kálváriáját” 
is jól mutatja.  4.»

Kolozsvár: nyitás,
átoltottság
Mivel a Covid-19 fertőzöttségi 
mutató három ezrelék alá esett 
Kolozsváron, újra kinyithatnak 
a vendéglők beltéri egységei. 
Bukarest után Kolozsvár a máso-
dik legnagyobb város, amelyben 
részben feloldották a járványügyi 
korlátozásokat. A fertőzöttségi 
arány három hét alatt 8 ezrelék-
ről 3 ezrelék alá esett, miközben 
az átoltottsági arány meghaladta 
a 40 százalékot a kincses város 
lakossága körében. 9.»

Belevág a tanács 
a kastélyvásárlásba
Támogatást nyert a Szilágy me-
gyei önkormányzatban a zsibói 
Wesselényi-kastély megvásárlá-
sát célzó előterjesztés. Szakértői 
értékbecslés, majd az örökösök-
kel való tárgyalás következik, két 
hónapon belül megköthetik az 
adásvételi szerződést.  9.»

 » Szĳ jártó 
kérte, tárgyalja-
nak többek között 
olyan fontos 
ügyekről is, mint 
a marosvásárhelyi 
katolikus líceum 
további működé-
sének kérdése.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Összeesésig önfeláldozó
orvosmunka az idősekért  2.»

Előnyösen változhat 
a kötelező biztosítás piaca  7.»
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Beszélgetés Kádár Zoltán János
szászrégeni zeneoktatóval 1., 4.
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