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Tovább nőttek 
a fogyasztói árak

Gyergyói hokipanasz Műfaji sokszínűség 
Sepsiszentgyörgyön

Csaknem ötéves csúcson az 
infláció: februárban a fogyasz-
tói árak 4,7 százalékkal voltak 
magasabbak, mint egy évvel 
korábban – közölte az INS.

A sportminisztériumnál emelt 
panaszt a Gyergyószentmiklósi 
Progym a Román Jégkorong-
szövetség ellen. A klub szerint 
szabálytalanul jártak el a Bras-
sói Corona elleni bajnoki elő-
döntő elhalasztásakor.

Színházi előadásokkal, humor-
esttel várják a résztvevőket a 
Szent György Napokon, ame-
lyet április 21–29. között szer-
veznek Sepsiszentgyörgyön.6. 11. 12.

Számos erdélyi vagy erdélyi szárma-
zású alkotót, többek közt Karácso-
nyi Zsolt, Gittai István és Böszörmé-
nyi Zoltán költőt, Bartis Attila írót, 
Pávai István népzenekutatót is ran-
gos szakmai elismeréssel tüntették 
ki tegnap Budapesten a nemzeti ün-
nep alkalmából. „Ez a díj egyrészt a 
díjazottak eddigi munkáját jutalmaz-
za, és az eljövendőket mintegy el-
kéri a szerzőtől. Az elmúlt évtizedek 
tehetséggondozó munkájának az 
eredménye is ez a díj, a korábbi nemzedékeknek is köszönhető, hogy az elisme-
rés hozzám került ebben az évben. Úgy érzem, az elismerés munkára sarkallja a 
mindenkori díjazottat” – értékelt a Krónika megkeresésére Karácsonyi Zsolt.

Különleges nyugdíjat biztosí-
tana már 2019-től a polgár-
mestereknek, alpolgármes-
tereknek, megyeitanács-el-
nököknek, valamint alelnö-
köknek az a törvénytervezet, 
amelyet csaknem valameny-
nyi parlamenti párt képvise-
lője vagy szenátora ellátott 
kézjegyével. Az aláírók között 
szereplő Erdei Dolóczki István 
RMDSZ-es képviselő a Króni-
ka megkeresésére a szolgála-
tért járó bónuszként értékelte 
ezeket az illetményeket.

Különleges nyugdíjat adnának az elöljáróknak Két erdélyi költő is József Attila-díjban részesült

„Megadták magukat” a rendfenntartó szervek Kolozsvá-

ron: tegnap arról tájékoztatták a március 15-ei kolozsvá-

ri ünnepség szervezőit, hogy idén semmilyen retorzió nem 

éri az Erdély-zászlóval felvonuló résztvevőket a kincses 

városban. Korábban a csendőrség pénzbírsággal sújtot-

ta a lobogóval ünneplőket. Ma és holnap Erdély-szerte ün-

nepelnek a szabadságharc 170. évfordulója alkalmából. 

Nagyváradon idén is két külön rendezvényt szerveznek a 

nemzeti ünnep alkalmával, mivel az RMDSZ és a néppárt 

évek óta nem tudja egyeztetni programját. A Kovászna me-

gyei prefektúrának nem tetszik, hogy Sepsiszentgyörgyön 

nem tűztek román zászlót minden magyar lobogó mellé. 

Kokárdát tűz a magyarság

2., 3.

Nemzeti és regionális szimbólumok a tavalyi kolozsvári ünnepségen. A hatóságok megállapodtak a szervezőkkel, várhatóan nem lesz bírságolás

Büntetné Dragnea 
Románia „lejáratóit”
Liviu Dragnea, a kormányzó PSD és 
a képviselőház elnöke szerint szük-
séges egy olyan törvény, amely ré-
vén szankcionálhatók lennének azok, 
akik külföldön „lejáratják” Romániát. 
Dragnea szerint „az olyan emberek, 
mint Moni ca Macovei és egyéb euró-
pai parlamenti képviselők, akik hazu-
doznak a saját hazájukról, akik lejárat-
ják a saját hazájukat, sok kárt okoz-
nak, ami miatt elveszítjük a szuvereni-
tásunkat, a méltóságunkat”.

Impozáns magyar 
jelenlét a TIFF-en
Életműdíjjal tüntetik ki az idei, május 
25. és június 3. közt tartandó kolozsvá-
ri Transilvania Nemzetközi Filmfeszti-
válon (TIFF) Szabó Istvánt és Mészá-
ros Mártát, a két rendező mellett to-
vábbi neves magyarországi filmes al-
kotók érkeznek a szemle 17. kiadására 
– közölték tegnap a szervezők. A fesz-
tivál magyar napját koordináló Zágoni 
Bálint szerint ez az utóbbi évek „leg-
impozánsabb” magyar küldöttsége, 
amely részt vesz a TIFF-en.

Bővül a köpe nyes 
tüntetők köre
A Sanitas után egy másik egészség-
ügyi szakszervezet, a Hippokratész ve-
zetői is kilátásba helyezték tegnap, 
hogy meghatározatlan időre általános 
sztrájkot robbantanak ki, mivel bizo-
nyos alkalmazotti kategóriákkal szem-
ben diszkriminatívnak tartják az egy-
séges bértörvényt. A Sanitas illetékesei 
tegnap tárgyaltak az egészségügyi mi-
niszterrel, aki leszögezte, az állam egy-
szerűen nem engedheti meg magának 
a pótlékok arányának emelését.

Vásárhely: terjed 
a tüdő- és a mellrák
Aggasztó adatokat hozott nyilvános-
ságra a Maros megyei közegészség-
ügyi igazgatóság: tavaly 2016-hoz ké-
pest 200-zal több új daganatos meg-
betegedést diagnosztizáltak a megyé-
ben. Az onkológiai megbetegedések 
közül első helyen szerepel a tüdőrák, 
amelyet az emlőrák követ, de számot-
tevő a prosztata- és a vastagbélrákkal 
kezelt betegek száma is. A szakembe-
rek a megelőzés, illetve a szűrővizsgá-
latok fontosságát hangsúlyozzák.

A rendfenntartók szerint idén nem éri retorzió az Erdély-zászlóval felvonulókat Kolozsváron
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