
Elkészült Petőfi 
Sándor mellszobra

Fifor az új védelmi 
miniszter

Avatásra készen áll Pe-
tőfi Sándor marosszent-
györgyi mellszobra, amely 
valamikor az ősz folya-
mán fog kikerülni a köz-
ség főterére.

Minden bizonnyal a közel 
két hónappal ezelőtt eltűnt 
Bardocz Sándor kolozsvári 
újságíró földi maradványa-
ira bukkantak a Kolozs me-
gyei Szucságban.

Meglepőt húzott a kor-
mányzó PSD: az eddig a 
gazdasági tárcát vezető 
Mihai Fifort jelölte a múlt 
héten megüresedett védel-
mi minisztérium élére.
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Romániában nem létezik törvé-
nyi előírás, amely alapján vala-
kit azért büntethetnének meg, 
mert nem beszéli az állam hivata-
los nyelvét – szögezte le a Króni-
kának Asztalos Csaba, az Orszá-
gos Diszkriminációellenes Tanács 
(CNCD) elnöke (képünkön). Ha-
sonlóképpen nyilatkozott tegnap 
Tamás Sándor, a Kovászna me-
gyei önkormányzat elnöke, be-
jelentve: az RMDSZ feljelentést 
tesz, ha a fogyasztóvédők a ma-
gáncégek alkalmazottainak ro-
mánnyelv-tudását ellenőrzik.

Először szer-
vezi meg a 
Filmszereda – 
székelyföldi moz-
góképfeszti-
vált a csíkszere-
dai önkormány-
zat szeptember 
21–30. között a 
Csíki Moziban és 
az előtte lévő té-
ren. Tíz nap alatt 
26 filmet vetítenek, főként az utóbbi két évben készült magyar és román 
produkciókat, és rajzfilmeket is a gyerekeknek. A rendezvény fesztiváljel-
legét többek között koncertek és közönségtalálkozók adják.

Filmszereda: több mint mozizásAsztalos: visszaél a fogyasztóvédelem

Hasznos és szükséges az altalajvizek kiter-

melését szabályozó törvény, de csak akkor, 

ha jól megfogalmazott, ellenkező esetben ka-

tasztrofális következményekkel járhat az ás-

ványvíz-, forrás- és asztalivíz-palackozókra 

nézve – vallják az érintettek. A szakma most 

arra vár, hogy kiderüljön, a kormány belefog-

lalta-e a közvita során felmerült észrevételei-

ket a végső jogszabályjavaslatba, ami a parla-

ment elé kerül.

„Felkavarnák” az ásványvizeket
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Zárjegyet kaphatnak, mint a szeszes italok. A palackozók szerint sehol a világon nincs olyan, mint amit a román kormány akar

LMBTQ-felhívás
az RMDSZ-nek
A család fogalmának meghatá-
rozásáról szóló alkotmánymó-
dosítás elutasítását kéri a magát 
az erdélyi magyar leszbikus, me-
leg, biszexuális, transzszexuális 
és queer közösség tagjainak 
képviseleteként meghatározó 
LMBTQ Erdélyben nevű csoport 
az RMDSZ honatyáitól. A csoport 
tegnap nyílt levélben fordult a 
szövetség politikusaihoz.

Elindult
a györgyfalvi óvoda
Ma reggeltől már működik is a 
Kolozsvár melletti Györgyfalván 
a szülők által kért második ma-
gyar óvodai csoport, amelynek el-
indítását a hétfő este véget ért 
ülésén hagyta jóvá a Kolozs me-
gyei tanfelügyelőség – közölte a 
Krónikával Török Zoltán főtanfel-
ügyelő-helyettes. A csoport az ál-
talános gyakorlatnak megfelelő-
en reggel 8 órától 13 óráig várja a 
gyermekeket.

Egyre nőnek
az elvárások
A gazdasági növekedés és a köz-
szféra béremelései is nyomást 
gyakorolnak a bérpolitikára, így az 
alkalmazottak zöme úgy gondol-
ja, hogy legalább 1000 lejjel töb-
bet érdemel az elvégzett munká-
ért, mint amennyit hazavisz. Az 
ország különböző régiói között 
ugyanakkor továbbra is mély bér-
szakadék tátong: Bukarest az élen, 
a Székelyföld pedig a rangsor vé-
gén kullog.

Erdélyi valóság 
haladó szinten
A sajtóban nincsenek már biztos 
pontok, de gyakran az eredetiség, 
a megérzés, gyors reakciókész-
ség, kreativitás, témaérzékenység, 
adaptáció, rugalmasság kérdése 
a lényeg – vélekedik Botházi Má-
ria újságíró. A Székelyudvarhelyen 
szerkesztett, az erdélyi és univer-
zális valóságot bemutató, nem ki-
zárólag nőknek szóló, Nőileg című 
magazin új főszerkesztője. A Mu-
tass jó példát! programról is be-
szélt lapunknak,

Katasztrófát okozhat az érintettek szerint az altalajvizek kitermeléséről szóló tervezet
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Megtalálták Bardocz 
Sándor holttestét
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