
Nagy bajban van
az urológiai klinika

Az iskolapadtól a 
rendőri egyenruháig

Nyakig ül az adósságban, 
és gyakorlatilag a csőd szé-
lére került a Kolozsvári Uro-
lógiai és Veseátültetési Kli-
nikai Intézet – hívta fel a fi-
gyelmet az igazgató. 

Száz termelő több mint 
1500 prémiumkategóriás 
székely termékkel várta a 
hétvégén az érdeklődőket 
Budapesten, a Bálna cent-
rumban.

Elkezdte egy évig tartó ta-
nulmányait a rendőrkép-
zőn a farkaslaki Fancsa-
li Norbert, aki a hatósági 
munkához való viszonyu-
lásáról is beszámolt.
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Az egész Kárpát-me-
dencében megünne-
pelték tegnap a magyar 
nyelv napját: Erdély-
ben és Magyarországon 
is szavalóversenyeket, 
díjkiosztókat tartottak. 
A nagyszalontai Arany 
János Elméleti Líceum 
diákjai a Csonka torony 
mellett található Arany-
palota galériájában kap-
csolódtak be az ünneplésbe: debreceni diákokkal egyszerre szavalták 
Arany János A legszebb virág című versét. A költő szülővárosában tartott 
rendezvényről Doszlop Andrea magyartanár beszélt a Krónikának.

Nagyváradon is-
mét lehet pályáz-
ni az Országos 
Lakásügynökség 
(ANL) által újon-
nan építtetett in-
gatlanok bérlésé-
re, Kolozsváron 
ezzel szemben az 
állami program 
helyett inkább 
saját költségve-
téséből valósítana meg szociális lakásokat az önkormányzat. A sepsi-
szentgyörgyi önkormányzat eközben az utóbbi megoldást támogatná, 
ugyanis nem tartják hatékonynak az országos programot.

Leépül az országos lakásépítési program?Arany-verssel ünnepeltek Nagyszalontán

Gyanúsítottként idézte be tegnap Liviu Dragneát, 

a képviselőház és a kormány fő erejét adó Szoci-

áldemokrata Párt (PSD) elnökét az Országos Kor-

rupcióellenes Ügyosztály (DNA). Az ügy, amely-

ben meggyanúsították, még arra az időszakra 

nyúlik vissza, amikor ő állt a Teleorman megyei ön-

kormányzat élén, és a Tel Drum nevű, korábban az 

önkormányzat tulajdonába tartozó cég privatizá-

lásához, és a céghez kapcsolódó törvénytelensé-

gekhez kapcsolódik. Dragneát – aki nem hajlandó 

lemondani – hivatali visszaéléssel, bűnszövetkezet 

létrehozásával és uniós alapokkal való visszaélés-

Újabb DNA-eljárás Dragnea ellen
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Halmozott vádak. Liviu Dragnea ellen a harmadik korrupciós eljárást indította el az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály

Gyengítik a lejt a 
fiskális intézkedések
Sürgősségi eljárással vitatja meg 
a parlament az adótörvénykönyv 
módosítására irányuló, minden 
irányból bírált, 2017/79-es számú 
sürgősségi kormányrendeletet – 
döntött tegnap a szenátus veze-
tősége. Ám korántsem véglege-
sek még a kormány „fiskális for-
radalmának” részét képező intéz-
kedések. A bizonytalanság miatt 
gyengül a lej, és nő az irányadó 
bankközi kamatláb, a ROBOR.

Képkockákon a mai 
erdélyi gondok
Udvarhelyi és sepsiszentgyörgyi 
rendező aktuális erdélyi problé-
mákra rávilágító dokumentum-
filmjei, a Székelyföldi Legendári-
um animációja, kolozsvári rende-
zők filmjei is nyertek a Lakiteleki 
Filmszemlén a múlt héten. A fő-
díjat az udvarhelyi Szabó Attilá-
nak az illegális erdőkitermelésről 
szóló filmje kapta. Három díjazott 
az elismerésről és alkotásáról be-
szélt a Krónikának.

Nem mondanak le 
az önrendelkezésről
A héten tárgyalnak az 
autonómiastatútum benyújtásá-
ról a Magyar Polgári Párt (MPP) 
és az RMDSZ vezetői, az MPP vi-
szont ennek eredményétől füg-
getlenül még idén a parlament 
elé terjeszti a tervezetet – nyi-
latkozta tegnapi sepsiszentgyör-
gyi sajtótájékoztatóján a Krónika 
kérdésére Kulcsár-Terza József 
parlamenti képviselő.

A megszűnés határán 
a máramarosi hetilap
Adományokat vár, befektető-
ket keres fennmaradásához 
Máramaros megye egyetlen ma-
gyar nyelvű lapja, a Bányavidé-
ki Új Szó. A hetilap szerkesztő-
sége felhívást tett közzé, mely-
ben a nehéz anyagi helyzetre hív-
ja fel a figyelmet. A Bányavidé-
ki Új Szó sanyarú helyzete a Ma-
gyar Újságírók Romániai Egye-
sülete hétvégén Kolozsváron tar-
tott szórványnapi találkozójának 
napirendjén is szerepelt.

Hivatali visszaéléssel gyanúsítják a képviselőház szociáldemokrata elnökét
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Népszerűek
a székely termékek
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