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AZ ÚTÜGYI HATÓSÁGRA BÍZNÁ A BIHAR MEGYEI TANÁCS A KISAJÁTÍTÁST

Végsőkig perelnek
földjeikért a köröstárkányiak

Alapfokon pert nyertek ugyan a köröstárkányi lakosok a földjeik kisajátítá-
sa árán körgyűrűt tervező Bihar megyei önkormányzattal szemben, a több 
mint tíz évre visszanyúló ügy még egyáltalán nincs lejátszva. A megyei 
tanács ugyanis a törvényszéken elszenvedett kudarca nyomán úgy döntött, 
lemond a kisajátítási folyamatról, és átengedi az országos útügyi hatóság-
nak (CNAIR) a hálátlan feladatot. Lapunknak a Fekete-Körös mentén fekvő, 
többségében magyarok lakta tárkányi lakosok elmondták, határozottan
ellenzik, hogy a jelenlegi nyomvonalon épüljön meg a közeli Belényes város 
körgyűrűje, amely miatt 150–160, zöldségtermesztéssel foglalkozó család 
megélhetése kerülne veszélybe. 4.»

Tárkányi madár(távlatok). A többségében magyarok lakta bihari település lakói tíz éve küzdenek a megélhetésüket veszélyeztető kisajátítások ellen 

Tantárgy lesz
a holokauszt
Az intézkedés több mint egy 
egyszerű tantárgy bevezeté-
se az iskolai kerettantervbe: 
erkölcsi fejlődésünk, közösségi 
lelkiismeretünk története, tükre 
– nyilatkozta Novák Csaba Zol-
tán, a szenátus tanügyi szakbi-
zottságának RMDSZ-es alelnöke, 
miután a parlament elfogadta
A zsidók története. A holokauszt 
című új tantárgy bevezetését.  

2.»

Túlfűtötté válhatott
a román gazdaság
Miközben az elemzők a bruttó 
hazai termék 9,6 százalékára rúgó 
román gazdasági növekedést 
vártak az első kilenc hónapra, 
a valóság rácáfolt, szezonalitás-
sal kiigazítva alig 6,8 százalékkal 
bővült a gazdaság. 8.»

Üzenetértékű Gál
Kinga alelnöksége
A határon túli magyarok szá-
míthatnak a nemzeti kormányra 
– mondta a Krónikának a Fidesz 
vasárnapi tisztújító kongresszusát 
értékelve Deák Dániel, a buda-
pesti XXI. Század Intézet vezető 
elemzője. Szerinte ezt üzeni az 
is, hogy a kormánypárt egyik új 
alelnöke, Gál Kinga Erdélyből 
származik. 5.»

Új lemez,
régi Refl ex
Igazi kordokumentum a vásár-
helyi Refl ex zenekar lemeze, 
amelyet Budapesten fognak 
bemutatni. A banda tagjai közül 
legtöbben évtizedek óta Magyar-
országon élnek. A nyolcvanas 
években sokszor lépett fel Erdély-
ben az együttes, dalaik azon-
ban nem kerülhettek lemezre, 
legtöbbjük előbb-utóbb tiltólistá-
ra került. A Refl ex énekesével, a 
Metropol Group jelenlegi frontem-
berével, Dobos Józseff el beszélget-
tünk. 12.»

» Visszatán-
colt a körgyűrűt 
erőltető Bihar 
megyei önkor-
mányzat, mégis 
az útügyi ha-
tóságra bízná 
a kisajátítási 
folyamatot.
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Szakmányban hamisították
a zöldigazolásokat a petei
határátkelőnél  3.»

Vincze Loránt EP-képviselő a néppárti
célokról, az őshonos kisebbségekről
és a migrációról  7.»

Banki ügyfelek adatait „halásszák”
a kiberbűnözők  9.»
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Töltse le mobilalkalmazásunkat! 
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