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Ma zárul a Reflex Pünkösdre napolt 
bajnokavatás

Első erdélyi turné ján 
a rádió gyermekkaraA zene és a színház viszonyá-

ra fektette a hangsúlyt a sepsi-
szentgyörgyi Reflex Nemzetkö-
zi Színházi Találkozó, amely en-
nek a gondolatnak a jegyében 
zárul a sZempöl együttes kon-
certjével.

Az FCSB focicsapata legyőzte a 
Craiovát, ezért egy pont a lista-
vezető Kolozsvári CFR-rel szem-
beni hátránya. A bajnokavatás 
pünkösdvasárnap lesz.

Nagyváradon, Kolozsváron, Ma-
rosvásárhelyen és Zilahon is fel-
lép a napokban a Magyar Rádió 
Gyermekkórusa, amely első íz-
ben indul erdélyi turnéra.9. 11. 12.

„Mindig megkerestek a külön-
böző feladatok, szívesen vál-
laltam bármit, amiről úgy érez-
tem, hogy hasznossá válik” – je-
lentette ki a 90 éves Dávid Gyu-
la irodalomtörténész, író, szer-
kesztő, 1956-os elítélt, akinek 
tiszteletbeli professzori címet 
adományozott tegnap a Babeș–
Bolyai Tudományegyetem. Az 
intézmény ezáltal „vissza is fo-
gadta falai közé” az 1956-os po-
litikai elítéltet, akit koholt vádak 
alapján száműztek, és hét év 
börtönre ítéltek.

Lesújtó a helyzet Romániában az 
innovatív, azaz az újonnan kifej-
lesztett gyógyszerek, valamint ke-
zelések tekintetében, az ország-
ba ugyanis csak évtizedes késés-
sel jutnak el a nyugati országok-
ban bevezetésre kerülő eljárá-
sok és készítmények. Vass Leven-
te RMDSZ-es parlamenti képvise-
lő lapunknak elmondta: Románia 
anyagi helyzete, illetve az egész-
ségügyi ellátására fordított költ-
ségvetés egyszerűen nem teszi lehetővé, hogy a szakmai újítások árát megfizes-
se az ország. Szabó Péter, a gyógyszerészkamara Kovászna megyei elnöke sze-
rint ugyanakkor a túlzott hazai bürokrácia is okolható a kialakult helyzetért.

Megfizethetetlen az innovatív orvoslás Megkövette Dávid Gyulát a kolozsvári egyetem

Nem tekinti prioritásnak a román fél a Budapestet Ko-

lozsvárral, továbbá Bukaresttel összekötő gyorsvasút 

megépítésének a magyar kormány által szorgalmazott 

tervét. Ez a következtetés vonható le a román vasúti tár-

saság (CFR) lapunk kérdéseire adott válaszaiból, ame-

lyekből kiderül, az állami vállalat a kincses város és Nagy-

várad, valamint Biharpüspöki között húzódó pálya kor-

szerűsítését és villamosítását valósítaná meg három 

éven belül. Márpedig nehezen hihető, hogy az állami vagy 

uniós költségvetésből mindkét projektre futja majd.

Bukarest fékezi a gyorsvasutat
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A nagysebességű vasút megépítése helyett a román államvasutak a Kolozsvár és Nagyvárad közötti pálya korszerűsítését pártolja

Johannis: felelős 
külpolitikát!
A román külpolitika alakítóinak csak-
is az ország érdekeit szabad szolgál-
niuk, ezért fontos, hogy elcsituljanak 
a külpolitikai témák miatti belpoliti-
kai feszültségek – jelentette ki Klaus 
Johannis államfő tegnap azon a ta-
lálkozón, amelyen Viorica Dăncilă mi-
niszterelnökkel egyeztetett az ország 
izraeli nagykövetségének átköltöz-
tetése nyomán közte és a kormány 
közt kirobbant vitáról. 

Holnap indulnak  
a zarándokvonatok
Idén is több száz hívő érkezik Er-
délybe a Csíksomlyó felé tartó za-
rándokvonatokkal. A Boldogasszony 
zarándokvonattal érkezőket a ha-
gyomány szerint több erdélyi tele-
pülésen is köszönteni fogják holnap. 
A Kárpáteurópa utazási iroda za-
rándokvonatai közül a csíksomlyó 
expressz péntek hajnalban a buda-
pesti Keleti pályaudvarról a székely 
gyorssal együtt, egy 16 kocsiból ál-
ló szerelvényként indul tovább Er-
délybe. 

Ragaszkodni kell 
a magánnyugdíjhoz
A nyugdíjrendszer legbiztosabb pil-
léreként határozza meg a kötele-
ző magánnyugdíjakat Szász Len-
ke, az egyik országos magán-
nyugdíjpénztár csíkszeredai kiren-
deltségének munkatársa, aki szerint 
éppen ezért opcionálissá tétele ese-
tén sem szabad lemondani. Azt ta-
nácsolja ugyanakkor, hogy alternatí-
vákat is kell keresni. Ilyen lehet egy 
bankszámla nyitása, ahová havonta 
átutalhat a megtakarítani vágyó egy 
bizonyos összeget.

„Megfiatalodik” 
és kizöldül Kolozsvár
Ifjúsági központot hoz létre a belváros-
ban a kolozsvári önkormányzat, amely 
legutóbbi ülésén ahhoz is hozzájárult, 
hogy az Agrártudományi és Állatorvo-
si Egyetem tanulmányi parkot alakít-
son ki a Hója-erdő mellett. A kolozs-
vári városháza továbbá arra is készül, 
hogy szabadidős övezetet hozzanak 
létre a Szamos-parton, ennek érdeké-
ben többek között hat új gyalogos hi-
dat építenek. 

Románia egyelőre nem számol a Budapestet Kolozsvárral összekötő TGV megépítésével
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Forrás: Flickr.com

2018. május 16., szerda
XX. évfolyam, 91. szám  

12 oldal
szabadeladásban: 2 lej 

www.kronika.ro 
tel.: +40 264–455959

országos magyar közéleti napilap

6 4 2 1 9 1 8 0 0 0 0 1 4 1 809 1




