
Tudose fellógatná a 
zászlós székelyeket
Mihai Tudose kormány-
fő közölte: azokat is felló-
gatják a zászlók mellé, akik 
közintézményre kihelye-
zik a székely lobogót. Az 
RMDSZ bocsánatkérést vár.

Első alkalommal indul a pén-
teken kezdődő Budapest–
Bamako Ralin Szállassy
Noémi kolozsvári egyetemi 
tanár, biológus, aki az út kihí-
vásairól mesélt lapunknak.
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Számos szatmári és 
magyarországi mű-
vész lép fel a szomba-
ton kezdődő, egy hétig 
tartó magyar kultúra 
hetén Szatmárnéme-
tiben. Az Egycsillagú 
égbolt című, színházi 
előadásokat, könyvbe-
mutatókat, közönség-
találkozókat, koncer-
teket felvonultató ren-
dezvénysorozatról a szervező Ady Endre Társaság elnöke, Tóth Páll Mik-
lós színművész beszélt a Krónikának. A magyar kultúra hetét a társaság 
a Harag György Társulattal közösen szervezi.

Közösségépítő, önfej-
lesztő, ugyanakkor a ter-
mészettel és Istennel va-
ló kapcsolatra összpon-
tosít a cserkészet, amely-
be mintegy kétezren kap-
csolódnak be Erdélyben. 
A negyven aktív csapatot 
számláló Romániai Ma-
gyar Cserkészszövetség 
(RMCSSZ) tevékenységé-
ről, a 110 éves mozgalom 
mibenlétéről Bálint Lajos Lóránt elnök, valamint néhány lelkes résztve-
vő is beszélt lapunknak: köztük kezdő kiscserkész, valamint a mozgalom-
ban immár 15 éve részt vevő gyakorlott cserkész is.

Önfejlesztő életforma a cserkészet Indul a magyar kultúra hete Szatmáron

Többéves hercehurca után, nagyváradi mintá-

ra Kolozsvár önkormányzata is kész befektet-

ni a belvárosi műemlék épületek felújításába. 

A homlokzat felújítási program közvitára bocsátott, 

módosított változata szerint a városháza hitel for-

májában akár fele-fele arányban is támogatná a le-

romlott ingatlanok feljavítását. Guttmann Szabolcs 

építész, az építészkamara erdélyi fiókjának elnö-

ke jónak tartja a kezdeményezést, de úgy véli, sok 

esetben nem elég az előleg, a homlokzatfelújítási 

stratégia keretében nagyobb arányú támogatást is 

kellene biztosítani a rászorulóknak. 

Meghitelezett műemlék-felújítás
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Közösen újítanák fel a belvárosi műemlék épületeket. Kolozsvár önkormányzata is befektet az értékes ingatlanok felújításába 

Megszabadulna 
Dantól Tudose

Lemondásra szólította fel Mihai 
Tudose miniszterelnök Carmen 
Dan belügyminisztert, amiért az a 
kormányfő szerint hazudott neki a 
meneszteni kívánt országos rend-
őrfőkapitány kiszemelt utódjáról. 
Carmen Dan menesztése ugyan-
is minden valószínűség szerint 
újabb állomása a Tudose és Liviu 
Dragnea között kialakult konflik-
tusnak, a miniszter ugyanis a párt-
elnök embere.

Hamarosan állhat 
Rhédey gróf szobra

Ötéves bürokratikus kálvária vé-
gére tett pontot a nagyváradi ön-
kormányzat hétfői döntése, amely-
lyel lehetővé vált, hogy felállítsák 
Rhédey Lajos gróf szobrát az ál-
tala a városnak adományozott, 
egykor az ő nevét, ma Nicolae 
Bălcescuét viselő parkban. Az sem 
kizárható, hogy 2018 végéig áll-
ni fog a város mai képét döntő-
en meghatározó ifjabb Rimanóczy 
Kálmán építész szobra is.

Apadó és gyarapodó 
romániai városok

Haldokló és virágzó városok: van-
nak olyan romániai települések, 
amelyeknek az elmúlt évtized le-
forgása alatt megháromszoro-
zódott a lakossága, máshon-
nan azonban az emberek több 
mint fele elvándorolt – mutat rá 
a Hotnews.ro portál az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) adatso-
rai alapján készült elemzésben. 
Érdekesség, hogy Nagyvárad is 
felkerült a tíz legnagyobb város 
sorába.

Előrelépés
az alapellátásban?

Úgy tűnik, kezd közös nevezőre 
kerülni az egészségügyi miniszté-
rium, valamint a biztosítási pénz-
tár és a háziorvosok. A szakembe-
reket tömörítő országos szövet-
ség, valamint a munkáltatói szer-
vezet csütörtöki közleményében 
jelezte, hogy üdvözlik a szaktár-
cának és a biztosítónak az alapel-
látásban óriási méreteket öltő bü-
rokrácia visszaszorítását célzó ja-
vaslatait.

Nagyvárad mintájára a kolozsvári városháza is befektet a belváros rendbetételébe
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