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Kevés a készenléti 
szakember

Kulturális örökség 
értéktárba foglalva

Szerelmi vallomás 
Bálint-napon

Óriási szakemberhiánnyal küzd 
az Országos Készenléti Felügye-
lőség, amelynek több mint 3000 
alkalmazottra lenne még szük-
sége az ideális működéshez.

A Hunyad megyei magyar ér-
téktár elkészítésére vállalkozik 
az RMDSZ Hunyad megyei szer-
vezete, amely a tervek szerint 
többkötetes kiadvány lenne.

Erdély-szerte megünneplik 
a február 14-ei Bálint-napot, 
amikor a szerelmesek igyekez-
nek minél több figyelmet szen-
telni egymásnak.4. 9. 12.

Jelentős károkat okozott a 
tegnap délelőtt keletkezett 
tűz a Kolozs megyei Válasz-
út református templomában, 
a balesetet rövidzárlat okoz-
ta. A lángok felemésztették a 
mennyezet egy részét, vala-
mint a tetőszerkezetben tet-
tek kárt, a segítőkész helyiek 
és a kolozsvári tűzoltók gyors 
beavatkozása azonban meg-
mentette az épületet. Vajda 
Dezső lelkipásztor tegnap reggel Kolozsvárra indulóban vette észre a templom 
cserepei közt kiszivárgó füstöt, és rögtön segítséget hívott. Amíg a tűzoltók kiér-
tek, a környékbeliek maguk igyekeztek a lángok ellen küzdeni.

Elhárulni látszik a nagybányai Né-
meth László Elméleti Líceum humán 
profilú 9. osztálya megszüntetésé-
nek veszélye, miután tegnap állam-
titkári szinten sikerült megakadá-
lyozni az erre vonatkozó tanfelügye-
lőségi döntést. A Máramaros megyei 
tanfelügyelőség terve – hogy nem 
hagyja jóvá két 9. osztály indítását a 
régió egyetlen magyar nyelvű tanin-
tézetében – a térség magyar oktatá-
sának elsorvasztását eredményezte 
volna. Váradi Izabella igazgató tegnap a Krónikának úgy nyilatkozott, végül állam-
titkári beavatkozással sikerült elérni, hogy a tanfelügyelőség változtasson állás-
pontján, igaz, a döntést még nem erősítették meg írásban.

Megmenekült a nagybányai magyar oktatás? Tűz rongálta meg a válaszúti templomot

Olyan körülmények közepette is aggasztó méreteket ölt a 

romániai élelmiszerimport, hogy szakértők egybehangzó 

véleménye szerint az országban hatalmas mezőgazdasá-

gi potenciál rejlik, és képes lenne az éghajlati viszonyok-

nak megfelelő gyümölcsöket, zöldségeket megtermesz-

teni, illetve hús- és tejtermékeket előállítani. Sok termék 

érkezik Magyarországról. Szakemberek szerint az önel-

látáshoz arra van szükség, hogy a terményt helyi szinten 

dolgozzák fel, a gazdáknak szövetkezniük kellene, és az 

államnak is jobban melléjük kellene állnia.

Importárutól roskadoznak a polcok

6.

Kiszorítja a hazait a külföldi. Egyre nagyobb teret hódítanak maguknak a külföldi áruk a romániai boltok zöldség- és gyümölcspolcain is

Nyilatkozatháború és 
kétkedés iskolaügyben
Dúl a nyilatkozatháború a marosvá-
sárhelyi római katolikus iskola újraala-
pításáról rendelkező, a szenátus által 
a múlt szerdán elfogadott jogszabály 
kapcsán, a diákok miatt aggódó szülők 
azonban attól tartanak, az ügy újabb 
akadályokba ütközik. Sokan még min-
dig szkeptikusak az iskolaalapítással 
kapcsolatban. Csíky Csengele, a szülői 
csoport szóvivője elmondta, gondok 
adódhatnak a gyereklétszámmal a fo-
lyamatos huzavona miatt. 

Újabb politikai támadás 
a gázszerződés ellen
Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális 
Párt (PNL) elnöke is beállt azok sorá-
ba, akik megpróbálják politikai üggyé 
tenni a Magyarország és Románia kö-
zötti gázeladási megállapodás ügyét. 
A párt elnöke azt kéri a parlament két 
házának elnökétől, nyilvánosan vallja-
nak színt, megígérték-e, hogy földgáz-
szállításról szóló szerződést írnak alá 
Magyarországgal, ellenkező esetben 
titkos tárgyalásokkal és a nemzeti ér-
dekek elárulásával vádolja őket.

Terjed a sárgaság 
Gyergyóban
Folyamatosan növekszik Gyergyó-
szent miklóson a hepatitisz A vírussal 
fertőződött betegek száma, a városi 
kórház fertőző betegségeket kezelő 
osztályán már 49 sárgaságos pácienst 
kezelnek, a legkisebb kétéves. Egy-
előre elegendő ággyal rendelkeznek, 
még egyetlen beteget sem kellett más 
kórházba küldeniük. Maria Laurenţia 
Dogar osztályvezető főorvos a szemé-
lyes és a környezeti higiénia fontossá-
gára hívta fel a figyelmet.

Alkotmányellenes 
a CSM-törvény
A tavaly elfogadott igazságszolgálta-
tási törvénycsomag harmadik eleme 
sem ment át az alkotmánybíróság szű-
rőjén: a taláros testület tegnap a CSM 
működéséről szóló jogszabály több 
elemét is alaptörvény-ellenesnek nyil-
vánította. Valer Dorneanu, az alkot-
mánybíróság elnöke szerint a tavaly 
decemberben megszavazott jogsza-
bály öt rendelkezése, köztük a CSM ve-
zetőinek megválasztásáról szóló cik-
kely sérti az alaptörvényt.

Több milliárd euró értékben fogyaszt a lakosság külföldi élelmiszert, zöldséget és gyümölcsöt
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Fotó: gecse noémi

Fotó: kiss gábor
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