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Szentgyörgyi fociálom Magánvécében pisil 
az észak-koreai elnökÁlomként élte meg Diószegi 

László a Sepsi OSK első élvo-
nalbeli szezonját. A futballklub 
tulajdonosa szerint az a lényeg, 
hogy az országban egyedülál-
ló fociőrület alakult ki Sepsi-
szentgyörgyön.

Sikeres találkozón van túl Do-
nald Trump amerikai és Kim 
Dzsong Un észak-koreai elnök: 
a megbeszélést 12 másodper-
ces kézfogással indították.11. 12.

Megállapodást írt alá a észak-kore-
ai atomarzenál felszámolásáról és az 
Egyesült Államok által nyújtott biz-
tonsági garanciákról Donald Trump 
amerikai elnök és Kim Dzsing Un 
észak-koreai vezető tegnapi, történel-
mi találkozóján a szingapúri Sentosa 
szigetén. Ezt megelőzően négyszem-
közti tárgyalást is folytattak. A találko-
zót követő sajtótájékoztatóján Trump 
arról beszélt: az Egyesült Államok 
kész új alapokra helyezni kapcsolatát 
Észak-Koreával. Trump és Kim kijelentette, hogy elkötelezett a közös nyilatkozat-
ban foglaltak maradéktalan és gyors végrehajtásában, és ennek érdekében a le-
hető leghamarabb folytatódnak a kétoldalú tárgyalások.

Medve harapott meg egy 
pásztort az udvarhelyszéki 
Kissolymos határában hét-
fő este. A 34 éves férfi meg-
próbált elszaladni, de a med-
ve elkapta, és megharap-
ta a jobb bokáját. A történ-
tek után a rendőrség riasz-
totta a mentőszolgálatot, és 
a férfit a székelyudvarhelyi 
kórház sürgősségi osztályá-
ra szállították. Tegnap reggel 
ugyanakkor a Csíkszeredához közeli Csíkbánkfalva faluban csordára támadt egy 
medve, amely számos szarvasmarhát megsebesített, többet közülük olyan mér-
tékben, hogy azok minden bizonnyal el fognak pusztulni.

Pásztorra és csordára támadt a medve Hízelgett egymásnak Kim és Trump

Újabb lépést készül tenni a Román Nemzeti Bank 

(BNR) a lakossági hitelezés visszaszorítása érdeké-

ben – a Capital gazdasági hetilap birtokába jutott do-

kumentum jelentősen korlátozná a magánszemélyek 

eladósodottsági szintjét. A Krónika által megkérdezett 

szakértők szerint indokolt egy kis korrekció, ami hoz-

zájárul ahhoz, hogy az infláció ne legyen olyan kiugró 

mértékű, illetve ezzel párhuzamosan a ROBOR is mér-

séklődik, és elkerülhetővé válhat az ingatlanpiac tíz év-

vel ezelőttihez hasonló bedőlése.

Visszafogná a jegybank a hitelezést

2.

Lesz-e, amit aláírni? Szigorúbb korlátok közé akarja szorítani a román jegybank a lakosság eladósodottságának szintjét

Tennének a diákok 
lemorzsolódása ellen 
Nagyrészt fennakadások nélkül zaj-
lott a nyolcadikosok román nyelv és 
irodalom képességfelmérője, ugyan-
akkor számos megyében idén is több 
százra tehető azoknak a végzősöknek 
a száma, akik nem jelentek meg vagy 
be sem iratkoztak a megmérettetésre. 
A szakiskolákba a képességfelmérőn 
való részvétel nélkül is be lehet iratkoz-
ni, illetve a megmaradt helyek függvé-
nyében gimnáziumba is jelentkezhet-
nek ősszel azok, akik pótvizsgára kény-
szerültek.

Nehéz évadot zár 
a kolozsvári opera
Jazzoperettet visz színpadra az évad 
utolsó előadásaként a Kolozsvári Ma-
gyar Opera. Ábrahám Pál műve, a Vik-
tória eredeti verziójának érdekessé-
ge, hogy humora mellett  fájdalmas 
elégia a háború értelmetlenségéről. 
Szép Gyula, az intézmény vezetője ki-
fejtette, az opera nehéz anyagi hely-
zete, a kedvezőtlen költségvetés a 
próbafolyamatra is rányomta bélye-
gét, az évad több produkcióját is el 
kellett halasztani.

Váradi feljelentés 
magyargyalázás miatt
Feljelentést tett az RMDSZ nagyvára-
di szervezete a partiumi megyeszékhe-
lyen május elején megjelent magyar-
gyalázó falragasz miatt. A feljelentést 
a szervezet ügyvezető elnöke, Botházy 
Nándor nyújtotta be a rendőrségen. 
A szövetség helyi szervezete ugyanak-
kor úgy tudja, a nyilvános jelzések nyo-
mán az ombudsmani hivatal is eljárást 
kezdeményezett, és vizsgálatot indí-
tott. A törvényszék épületén megjelent 
falragaszt már eltávolították.

Johannis: egy miniszter 
nem diktálhat
Az alkotmánybíróság ítélete, amely-
nek értelmében az igazságügy-minisz-
ter javaslatára az államfő köteles levál-
tani a korrupcióellenes ügyészség ve-
zetőjét, a kormányzó Szociáldemokra-
ta Párt (PSD) azon politikájába illesz-
kedik, amellyel csökkenteni kívánják az 
államfő hatásköreit – jelentette ki teg-
nap Klaus Johannis államfő. Az elnök 
„széles körű vitát” akar, és a népszava-
zást sem zárja ki.

Szakemberek szerint nem árt egy kis korrekció a túlfűtötté váló romániai piacnak
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Forrás: pixabay.com
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