
Fodor Sándor
és a szerénység ereje

Gyermeklap
„szemben az árral”

Az öt éve elhunyt Fodor 
Sándor íróra emlékeztek 
pályatársai, tanítványai 
Kolozsváron, az Erdélyi 
Magyar Írók Ligájának
rendezvényén.

Az erdélyi és magyarorszá-
gi anyanyelvápolók szövetsé-
ge kiemelt célnak tekinti az 
együttműködést: szerződésük 
meghosszabbítását írták alá 
a hétvégén Kolozsváron.

Jubileumi rendezvénnyel, 
színes programokkal kö-
szöntötték a 60. születés-
napját ünneplő Napsugár 
gyermeklapot a hétvégén 
Kolozsváron.
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Kilépne a Gyil-
kos-tó idegenfor-
galmának fellen-
dítése érdekében 
1996-ban létre-
hozott Monturist 
gazdasági tár-
saságból Buda-
pest V. kerületé-
nek önkormány-
zata, amely átad-
ná részvényeit a 
gyergyószentmik lósi városvezetésnek. Nagy Zoltán gyergyói polgár-
mester pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, erre még az idén sor ke-
rülhet, a tranzakció pénzügyi részleteiről a későbbiekben döntenek.

A Nemzetpoli-
tikai Államtit-
kárság közle-
ményben ítélte 
el a korrupció-
ellenes ügyész-
ség (DNA) „túl-
kapásait” és a 
marosvásárhe-
lyi Római Ka-
tolikus Teológi-
ai Gimnázium 
„ellehetetlenítésére irányuló törekvéseket”. Szombaton közös imát 
tartottak a tanintézetért, egy nappal korábban a szülők hiába várták 
a polgármestert az újabb egyeztetésre.

Budapest is félti a katolikus iskolát„Vis szavennék” a gyilkos-tói vagyont

A meglévő intézményépületek felújítása helyett in-

kább új kórházakat kellene építeni országszerte 

– jelentették ki a Krónika által megkérdezett szé-

kelyföldi kórházigazgatók, miután Corina Creţu, 

a regionális politikáért felelős uniós biztos közölte, 

Románia 250 millió eurót költhetne tatarozásra, 

ha lennének előkészített projektek. András Nagy 

Róbert, a sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórház 

menedzsere szerint teljesen elhibázott a román 

egészségügy fejlesztési koncepciója. 

Toldozott-foldozott egészségügy
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Bekötözött sebek. A sepsiszentgyörgyi kórház felújítása tíz évig tartott, miközben a helybeliek szerint új épületre lenne szükség 

Bodog: a kanyarót 
nem expor táljuk
Romániában 3799-re emelkedett 
az igazolt kanyarós esetek száma 
a betegség tavaly februári megje-
lenése óta – közölte honlapján az 
országos közegészségügyi intézet 
(INSP) pénteken. Florian Bodog 
szerint nincs helye a vádaskodás-
nak, a járványért mindenütt azok a 
szülők a felelősek, akik nem oltat-
ták be gyermekeiket. „Nem mond-
hatjuk, hogy a románok exportál-
ják a kanyarót” – fogalmazott.

Közös fellépés az 
Erdély-zászló-ügyben
Az RMDSZ és az EMNP Kolozs 
megyei vezetői közösen a bel-
ügyminiszterhez fordultak az Er-
dély-zászló elleni, múlt szerdai 
fellépés miatt. Megjegyezték, a 
csendőrség a szervező kérésé-
re hivatkozva igazoltatta és szó-
lította fel távozásra az Erdély-
zászlót vivő személyeket, noha 
a szervezők a helyszínen cáfol-
ták, hogy ők kifogásolnák a zász-
ló használatát.

Nem úszta meg
a váradi gyilkos
Kiugrott egy tömbházlakás ab-
lakán szombaton, majd kórház-
ba szállítás közben meghalt az a 
nagyváradi férfi, aki a múlt szer-
dán agyonlőtte volt barátnőjét, 
annak aktuális élettársát pedig 
megsebesítette. A 38 éves Adrian 
Hladiit szombaton tartóztatták le 
a nyomozók egy nagyváradi lakás-
ban, a Nufărul negyedben. A férfi-
nek az életébe került a menekülési 
próbálkozás.

Uniós bíróságon 
támad a Heineken
Az Európai Unió luxemburgi 
bíróságához fordult a holland 
Heineken társaság az Igazi Csíki 
Sör védjegyének visszavonása ér-
dekében. A Bruxinfo portál tájé-
koztatása szerint az Európai Bíró-
ság pénteken megjelent hírleve-
le számol be arról, hogy a multina-
cionális sörgyártó a közelmúltban 
megtámadta az EU törvényszékén 
az Igazi Csíki Sörnek nyújtott euró-
pai uniós védjegyet.

Creţu a fejlesztési projekteket sürgeti, a szakemberek az építkezést hiányolják 
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A nyelvőrzők 
„hűségesküje”

ARCHÍV

2017. MÁRCIUS 20., HÉTFŐ
XIX. ÉVFOLYAM, 54. SZÁM 

12 OLDAL 
SZABADELADÁSBAN: 2 LEJ 

WWW.KRONIKA.RO 
TEL.: +40 264–455959

ORSZÁGOS MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

6 4 2 1 9 1 8 0 0 0 0 1 4 1 7054




