
Elkésett a felújított 
CFR-vagon

Klasszikus zene 
fiatalos lendülettel

Saját pénzből és ado-
mányokból újították fel 
a CFR egyik vagonját 
a szakszervezet tagjai. 
A szerelvény lekéste
tegnap „premierjét”. 

Eugen Neagoe lett a Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK 
élvonalbeli labdarúgócsa-
patának új vezetőedzője. 
A tegnap bemutatott, erős-
kezűként jellemzett szak-
ember a Medgyes elleni 
összecsapáson debütál.

Öt nap alatt tíz nemzetkö-
zileg elismert zeneművész 
ad koncertet a vibrate!ses-
sions kamarazenei feszti-
válon, amely ma kezdődik 
Sepsiszentgyörgyön.
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Csak januárban játsszák le a 
Kolozs megyei táblabíróságon 
Horváth Anna volt kolozsvári al-
polgármester (képünkön) peré-
ben a Román Hírszerző Szolgá-
lat (SRI) vádemelés alapjául szol-
gáló hangfelvételét, miután a de-
cember 7-én sorra kerülő követ-
kező tárgyaláson befejezik a ta-
núk kihallgatását – derült ki a teg-
napi tárgyaláson. A tárgyalás leg-
érdekesebb színfoltja minden két-
séget kizáróan Antal Géza volt, aki 
ragaszkodott anyanyelvhasználati 
jogához, és tolmácsot kért. 

Nagyszabású ren-
dezvénysorozatot 
tervez a nagyvára-
di Ady Endre Em-
lékmúzeum az ál-
lami filharmóniá-
val közösen a köl-
tő születésének 
közelgő 140. év-
fordulójától, va-
gyis november 
22-től kezdődően. 
Az események stílszerűen 2019. január 27-ig, Ady halálának 100. évfor-
dulójáig tartanak, a sorozat címe 140 év 14 hónap alatt – jelentették be 
tegnap az emlékmúzeumban.

Ady Endre emlékezete: 140 év 14 hónap alattJanuárban játsszák le a terhelő hangfelvételt

Enyhén ugyan elmozdult a lej tegnap az egy 

nappal korábbi történelmi mélypontról, de 

szakértők szerint semmi okunk derűlátásra, 

a gazdaságnak ugyanis komoly nehézségeket 

kell leküzdenie ahhoz, hogy újra erőre kapjon 

a román deviza. Így egyelőre hozzá kell szok-

nunk a 4,6 lej/euró körüli árfolyamhoz, ami azt 

jelenti, hogy 10 euróért 25 perccel többet kell 

dolgoznunk, mint az év elején, amikor 4,5 lej/

euró körül alakult az árfolyam.

Zuhan a lej, drágulások jönnek

7.

Gyengén muzsikál. Elemzők szerint hozzá kell szoknunk a 4,6 és 4,7 lej/euró intervallumban mozgó árfolyamhoz

Liviu Dragnea:
ki akarnak végezni
Ki akarják végezni – ezzel magya-
rázza Liviu Dragnea, a képvise-
lőház és a kormány fő erejét adó 
Szociáldemokrata Párt (PSD) el-
nöke, hogy az Országos Korrupció-
ellenes Ügyosztály (DNA) hétfőn 
bejelentette: egy harmadik kor-
rupciós ügy miatt is bűnvádi eljá-
rást indított ellene. Dragnea nem 
hiszi, hogy lenne olyan PSD-s ve-
zető politikus, akinek már ne lenne 
kész dossziéja a DNA-nál.

Adóreform: 
nyertesek, vesztesek
Módosulhat még a parlament-
ben az adóreform – vallja Erdei 
Dolóczki István RMDSZ-es képvi-
selő, az alsóház pénzügyi bizott-
ságának tagja, aki szerint a kor-
mány elképzeléseinek vannak elő-
nyei és árnyoldalai. Édler András, a 
Kovászna Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke szerint közben 
biztos, hogy nem csökkennek a fi-
zetések, a munkáltatók meg fog-
ják emelni a bruttó béreket.

Levizsgáztatnák
a végzősöket
Újabb megosztó ötlettel állt elő 
Liviu Pop oktatási miniszter, aki 
szerint a jelenlegi kettő mellett 
egy harmadik érettségi szesszi-
ót is kellene tartani „talán decem-
berben, de az is lehet, hogy in-
kább február környékén”. Kiss Im-
re Kovászna megyei főtanfelügye-
lő a Krónikának úgy értékelt: éven-
te egyetlen érettségi vizsgára len-
ne szükség, azt azonban jól meg 
kellene szervezni.

Óvodákat épít
és újít fel Budapest
Mintegy 21,5 milliárd forintos for-
rásból elindul a Kárpát-medencei 
óvodafejlesztés második üteme, 
amelynek keretében 77 új óvoda, 
bölcsőde épül és 250 intézmény 
újul meg 2019 végéig – jelentette 
be Grezsa István kormánybiztos a 
tegnapi budapesti sajtótájékozta-
tón. Grezsa István kiemelte: össze-
sen 38,5 milliárdos programról van 
szó, ez a jelenleg futó legnagyobb 
költségvetési külhoni program. 

A külkereskedelmi mérleg hiányának mélyülésével magyarázzák az értékvesztést
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