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Elhunyt Bréda Ferenc 
esszéíró, kritikus

Sepsi OSK: siker 
után büntetés

Elhunyt 62 éves korában Bréda 
Ferenc kolozsvári esszéíró, köl-
tő, irodalomkritikus, műfordí-
tó, aki színháztörténetet, irodal-
mat is tanított az egyetemen.

A kedden hősies győzelmet ara-
tó Sepsi OSK labdarúgócsapa-
ta tegnap pénzbüntetést kapott, 
de a Dinamót sem kímélte a szö-
vetség fegyelmi bizottsága.9. 11.

Elvileg feloldotta az egész-
ségügyi rendszerben kialakult 
béranomáliát a kormány azzal, 
hogy tegnapi ülésén elfogadta 
a közalkalmazotti bértörvényt 
módosító sürgősségirende-
let-tervezetet, amire korábban 
ígéretet tett a Sanitas szak-
szervezetnek. Vasile Neagovici, 
a Sanitas Kovászna megyei el-
nöke a Krónikának elmondta: 
a módosítás sajnos leghama-
rabb a júniusban kézhez kapott fizetésen fog érződni, tehát számos alkalmazott 
hónapokon keresztül – a március–júniusi időszakban – kevesebb pénzt kénysze-
rül hazavinni. Emiatt bírósághoz fordulnak. 

Óriási razziát tartott 
tegnap a szervezett-
bűnözés és terroriz-
musellenes ügyész-
ség (DIICOT), vala-
mint a rendőrség: a 
hatóságok Bukarest-
ben és 28 megyében 
tartottak házkutatá-
sokat, az akció során 
kábítószer- és em-
berkereskedelem-
mel foglalkozó bűnbandát lepleztek le. Az ügyben Temesváron tanuló egyetemis-
ták is érintettek, akik állítólag a sötét weben beszerzett drogot árultak és fogyasz-
tottak. Az ügyben 227 személyt gyanúsítanak. 

Maratoni razziát tartottak a bűnbandáknál Feloldották a béranomáliát az egészségügyben

Az elmúlt két hónapban fokozatosan csökkent a tej 

felvásárlási ára, de ez egyáltalán nem tükröződik az 

üzleti árakon. Ahogy lenni szokott, mindez ismét a 

gazdák és a fogyasztók kárára történik: az állattartók 

kevesebbet kapnak, a vásárlóknak pedig egyre többet 

kell fizetniük egy liter tejért. Bokor Éva, a Kézdi Lacto 

Coop Szövetkezet ügyvezető igazgatója a Krónika ér-

deklődésére elmondta, az üzletláncok azért nem tud-

ják csökkenteni az árakat, mert nyáron visszaesik a 

kereslet a tejtermékek iránt. 

Tovább tart a tejágazat válsága

8.

Nem tejelnek a feldolgozók. A tavaszi hónapokban a gazdák rendszerint kevesebbet kapnak a tejért, a vásárlók a kínálat növekedése ellenére többet fizetnek

Kockázatokat rejt  
a terrortörvény
Nem szavazta meg az RMDSZ teg-
nap a képviselőházban a terroriz-
musról szóló törvény módosítását, 
mivel álláspontja szerint a szöveg 
nem fogalmaz pontosan, ezért fel-
használható a magyar közösség el-
len. Korodi Attila, az RMDSZ képvi-
selőházi frakcióvezetője a Króniká-
nak elmondta, ha létezik egy ilyen, 
pontatlanul megfogalmazott tör-
vény, azt bármikor kihasználhatják 
ellenünk.

Magánnyugdíjak 
célkeresztben
Miközben a bankárok és elemzők az-
zal riogatnak, hogy a kormány ál-
tal tervezett kiadások által a költség-
vetésen ütött űr pótlásához a nyug-
díjrendszer második pillérének álla-
mosítása mellett adóemelésekre is 
szükség lesz, Liviu Dragnea, a kor-
mány fő erejét adó Szociáldemok-
rata Párt (PSD) elnöke ostobaság-
nak és hazugságnak nevezi a köte-
lező magánnyugdíjalaphoz való hoz-
zájárulás nulla százalékra való csök-
kentését.

Visszafoglalják  
a Bethlen utcát
Tíz évvel a visszaszolgáltatás után 
ténylegesen birtokba veheti az Er-
délyi Református Egyházkerület a 
nagyenyedi Bethlen utca tanári la-
kásait. A Bethlen Gábor Kollégium 
szomszédságában található ingatla-
nok kiürítésével évtizedek óta tartó 
áldatlan helyzet oldódik meg. A püs-
pökség az ott élő szegény családok 
helyzetének rendezésében is segí-
tett az önkormányzatnak. 

Ismét működik az 
elektronikus rendszer
Az Országos Egészségbiztosítá-
si Pénztár (CNAS) tájékoztatása 
szerint kéthetes akadozás után „a 
CNAS és az IT-szakemberek erő-
feszítésének köszönhetően” is-
mét teljes kapacitással működik az 
elektronikus rendszer. Szabó Péter, 
a gyógyszerészkamara Kovászna 
megyei elnöke eközben arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy a betegek 
és a gyógyszerészek is ráfizetnek a 
rendszer akadozására. 

A „kapualjban” ismét csökkent a felvásárlási ár, a boltokban mégis drágul a termék
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