Jubileum szobrokkal,
utcanevekkel

„Ezüstdobás”
Márton Anitától

Több mellszobrot állítanának és néhány utcát neveztetnének el a városban a
marosvásárhelyi protestáns
felekezetek a reformáció
500. évfordulója alkalmából.

Világbajnoki ezüstérmet
hozott Márton Anitának a
súlylökés szerda esti döntőjének utolsó sorozata. Az
atléták londoni seregszemléje vasárnap este zárul.
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A bürokrácia miatt a vállalkozók nem jelentkeznek a licitekre

Ludvic Orban
„megsértődött”
A Nemzeti Liberális Párt elnöke,
Ludovic Orban szerint sértő a románokra nézve, hogy Kelemen
Hunor kimondta: a magyaroknak
nincs ünnepelnivalójuk 2018ban. Kelemen viszont a kijelentése kapcsán kitört hisztériáról kifejtette: ha a románság betartja a
magyarságnak 1918-ban tett ígéreteit, egészen más volna ma Romániában a két közösség, a magyarság és a románság viszonya.

Nem kell a cégeknek a közpénz
FOTÓ: PÁL ÁRPÁD
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Vándorolnak
az új útlevélért
Mondhatni spontán módon alakult, kézzel írt várólista alapján váltanak hivatalos sorszámot az ügyfelek a sepsiszentgyörgyi útlevélosztályon a hosszú várakozási idő
miatt. Elsősorban Brassó megyeiek rohamozták meg a sepsiszentgyörgyi útlevélosztályt, lakóhelyükön ugyanis lassúbb az ügyintézés, mostmár pedig a polgárok
az ország bármelyik hivatalában
igényelhetnek új útlevelet.
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Elégedetlenek
a nyugdíjasok
Az előző évekhez képest mintegy felére csökkent idén a nyugdíjasok számára kibocsátott kedvezményes üdülőjegyek száma.
Köllő Piroska, a Kovászna megyei nyugdíjpénztár szóvivője lapunknak elmondta: a háromszéki nyugdíjasok körében Kovászna
és Tusnádfürdő a legnépszerűbb.
Kovásznán nem voltak gondok, ám
Tusnádfürdőre csak negyedannyi
jegyet kaptak, mint tavaly.
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Fel is út, le is út. Inkább kevesebb pénzt keresnek, de nem vállalnak útkorszerűsítési munkákat a cégek

A bonyolult bürokrácia, az eltúlzott ellenőrzések,

szerzésre senki sem jelentkezett. Édler András, a

a késlekedő kifizetések miatt nem szívesen vál-

Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara el-

lalják a cégek a liciteken meghirdetett munkákat.

nöke is azt mondja, a vállalkozók egy része inkább

Mint Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármes-

karcsúsítja a tevékenységi körét, de lemond az ál-

tere közölte, az általuk meghirdetett kilenc közbe-

lami megrendelésekről.
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Immunizálva lehet beülni az iskola padba Közkinccsé vált a Kolozsvári Magyar Napok

Tudose nekiment
a multiknak

FOTÓ: BARABÁS ÁKOS

Kemény támadást intézett szerda esti televíziós nyilatkozatában
a bankok és a kőolajipari vállalatok ellen Mihai Tudose miniszterelnök. Azt mondja, kész nyilvánosságra hozni, hogy mely bankok viszik ki a profitot Romániából, vagyis „lopnak”. Meglátása szerint
ugyanakkor a kőolajipari vállalatok
nem fognak drágítani a jövedéki
adó szeptembertől tervezett megemelése nyomán.
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Kötelezővé teszi az országos oltásnaptárban
szereplő vakcinák beadását a gyermekek
számára a kormány által szerdán elfogadott
törvénytervezet, amely
szerint a megadott betegségek ellen nem immunizált személyek
gyakorlatilag nem járhatnak oktatási intézménybe. A gyermekük beoltását megtagadó szülőket akár több ezer lejre
is bírságolhatják. A törvénytervezetet a parlamentnek is el kell fogadnia,
majd a tervek szerint jövő év elejétől lép hatályba.
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Megváltoztatta a magyar
közösség életét a Kolozsvári Magyar Napok, amely
már közkinccsé vált, egy
egész közösség ünnepévé
nőtte ki magát – fogalmaz
interjúnkban Gergely Balázs (képünkön). A rendezvénysorozat ötletgazdája és főszervezője kiemelte, külön öröm a szervezők
számára, hogy a rendezvény egyre hatékonyabban tudja megszólítani a
román közösséget is.
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