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Nemzeti régiók ügye:
Románia ismét pert veszített

Ismét veszített Románia a nemzeti régiós európai polgári kezdeményezés 
elleni „hadjáratában”: immár a negyedik bírósági csatában marad alul. 
Izsák Balázs SZNT-elnök szerint az a nagy kérdés, hogy végre tanul-e vala-
mit a román politikai osztály az Európai Unió luxembourgi törvényszéké-
nek ítéletéből. A kezdeményezést „a legmegfelelőbb pillanatban” nyújta-
nák be az uniós döntéshozók elé.  3.»

Kinek állhat a zászló? A másfél millió európai polgár által támogatott kezdeményezés Székelyföld érdekeit is szolgálná

Gyergyószentmiklós:
sok a medvebaj
Az elmúlt évek viszonylatában 
idén a legnagyobb a bejelentett 
vadkárok száma a Gyergyószent-
miklóshoz tartozó területeken. 
Tavaly óta megduplázódott, a 
2019-es évhez képest több mint 
négyszeresére nőtt az esetek 
száma. A növekedés egész Hargita 
megyére jellemző.  4.»

Koalíciós egyeztetés
ellentétekkel
A fontosabb témakörök megvi-
tatásával folytatódott tegnap a 
koalícióra készülő PNL, PSD és 
RMDSZ képviselőinek egyeztetése 
a leendő kormányprogramról. 
Eközben a PNL és a PSD között 
egyre több a vitás kérdés, így a 
PSD nem szüntetné meg a SIIJ-t, és 
vagyonadót vetne ki, amit a PNL 
elutasít, akárcsak Sorin Grindeanu 
kormánytagságát.  5.»

Jelentősen nőttek
a rezsiszámlák
Az áram, a földgáz és az étolaj 
drágult a legnagyobb mértékben 
az elmúlt egy évben. Az októberi 
volt ugyanakkor az első hónap a 
2021-es évben, amikor egyetlen 
termék és szolgáltatás ára sem 
csökkent a múlt év azonos hónap-
jához képest. A nem élelmiszer-
termékek 11,39 százalékkal, az 
élelmiszerek 5,25 százalékkal, a 
szolgáltatások pedig 3,96 száza-
lékkal drágultak.  6.»

» Tanulnak-e va-
lamit abból, hogy 
a presztízs-
veszteséggel Ro-
mánia külpolitikai 
tekintélyét rom-
bolják?” – tette fel 
a kérdést Izsák.

A NAP ÍRÁSAIBÓL

FO
TÓ

: 
BA

RA
BÁ

S 
ÁK

O
S/

AR
CH

ÍV

Veszélyben a virtuális 
Erdély-projekt?  2.»

Trükközéssel rajtoltak 
a fekete pénteki akciók  7.»
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Tavaszra jön a járvány
ötödik hulláma 1.
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