
Sokan félnek
a pásztorkutyáktól
Egyre nagyobb gondot 
okoznak a Gyimesi-hágó 
egyik esztenáján a nyájat 
őrző pásztorkutyák. A prob-
lémára megoldást jelenthet 
az immár hatályos törvény.

Patikamérlegen kiszámított 
spontaneitással adta elő Ör-
kény István Macskajáték cí-
mű darabját a békéscsabai 
színház szerda este Nagy-
váradon.
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Nem várható sokk-
hatás a piacon, nem 
fog hirtelen nagyon 
megdrágulni a kö-
telező gépjármű-fe-
lelősségbiztosítás 
(kgfb, RCA) – je-
lentette ki Bogdan 
Chiriţoiu, a Ver-
senytanács elnöke 
csütörtökön, a ta-
valy bevezetett pi-
aci szabályozás utolsó napján. Az új referenciárak szerint különben egy 
31-40 éves magánszemélynek egy 1201-1400 köbcentiméteres henger-
űrtartalmú személygépkocsi után 506 lejt kell fizetnie.

Bár szom-
baton, a 
Múzeumok 
éjszakáján 
megnyit-
ja kapuit a 
látogatók 
előtt, teljes 
egészében 
csak jövőre 
foglalja el 
új székhe-
lyét a nagyváradi Körösvidéki Múzeum. Az impozáns épületegyüttes-
ben közel egy évtizedes huzavona után, csütörtökön nyitották meg 
az első időszakos tárlatokat.

Új múzeumszékhely NagyváradonÁllítják: nem drágul a kötelező biztosítás

Élesen bírálták az Európai Nemzetiségek Föde-

ratív Uniója (FUEN) 62-ik, kolozsvári kongresz-

szusán az erdélyi házigazdák a román kisebbség-

politikát, míg a magyar kormány képviselői a ki-

sebbségvédelem uniós szabályozását sürgették. 

Navracsics Tibor uniós biztos csütörtökön meg-

erősítette a Krónika értesülését, miszerint a ro-

mán külügyminisztérium panaszt emelt az Euró-

pai Bizottságnál (EB) kincses városi látogatása 

kapcsán. Vincze Loránt FUEN-elnök szerint két 

másik meghívottat is megpróbáltak lebeszélni ar-

ról, hogy részt vegyenek a kongresszuson.

Védelmet kérnek a kisebbségek 

2.

Külügyi aknamunka. Navracsics Tibor uniós biztos (középen) megerősítette, Bukarest panaszt emelt az EB-nél kolozsvári látogatása kapcsán 

Megszavazták
a kétnyelvűséget
Elfogadta a marosvásárhelyi ta-
nács azt a határozatot, amely 
alapján az iskolák belső tereiben 
kötelező kihelyezni a kétnyelvű, 
magyar és román feliratokat tar-
talmazó táblákat. Az intézkedést 
a Szabad Emberek Pártja (POL), 
illetve Radu Bălaş tanácsos kez-
deményezte, aki nyilatkozott: ter-
mészetesnek tartja, hogy a ve-
gyes tannyelvű iskolák belső falait 
kétnyelvű feliratok ékesítsék.

Oltáskrízis:
„észhez kell térni”
Gyakorlati lépésekre készül a kor-
mány az oltóanyagkrízis megol-
dása érdekében, Sorin Grindeanu 
miniszterelnök csütörtökön be-
jelentette, hogy két új testületet 
is létrehoznak rövid időn belül. 
A miniszterelnök szerint az, hogy 
a kanyaró miatt immár 26 gyer-
mek halt meg, „észhez kell térít-
sen mindannyiunkat”. Szerinte a 
cél elérésében a jelenleg közvitán 
levő oltástörvény-tervezet is se-
gíteni fog.

Erdőmentés 
pénzbírságokkal
Az erdészeti kihágásokkal kap-
csolatos, frissen elfogadott jog-
szabály fontos lehet a faeladással 
kapcsolatos jogtalan haszonszer-
zés megakadályozása szempont-
jából, de megtörténhet, hogy ezál-
tal nem fog csökkenni az illegális 
fakitermelés – hívták fel a figyel-
met a lapcsaládunk által megkér-
dezett Hargita megyei erdészeti 
szakemberek.

Régi fényükben a 
sepsikilyéni freskók
Átadták a sepsikilyéni műemlék 
unitárius templom európai ran-
gú, restaurált gótikus falképe-
it – a Rómer Flóris Terv kereté-
ben helyreállított falképeket a Te-
leki László Alapítvány lebonyolí-
tásában a marosvásárhelyi Apsis 
Kft. restaurálta. Sikerült visszaad-
ni a sepsikilyéni templom régi fé-
nyét, megmenteni a történelmet, 
az üzenetet a jövendőnek, az örök-
kévalóságnak – hangzott el.

Élesen bírálták a román kormányt a kolozsvári FUEN-kongresszus erdélyi résztvevői
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