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Bemutatkozott  
a CFR új edzője

Nemzetközi körözés  
a brassói pedofil ellen

Edward Iordănescu személyé-
ben új edzője van a román lab-
darúgóbajnok Kolozsvári CFR-
nek, amely tegnap mutatta be a 
három évre aláíró trénert.

Nemzetközi körözés indult a 
gyermekpornográfiáért és sze-
xuális visszaélésért kilenc év 
börtönbüntetésre ítélt Brassó 
megyei volt tanító ellen.8. 12.

Új, ideiglenes határátkelőt nyitnak Bihar 
megyében a magyarországi autópályák-
hoz szükséges építőanyag szállításához, 
hogy a Romániából a szomszédba kavi-
csot, zúzott követ szállító kamionok elke-
rüljék a meglévő átkelők zsúfolt teherfor-
galmát. A romániai nagyberuházásokat 
nyomon követő Pro Infrastruktúra egye-
sület helyszíni légi felvételeiből eközben 
kiderült, hogy a kivitelezők meglepően 
jól haladnak az észak-erdélyi autópálya 
Aranyosgyéres–Marosvásárhely-szaka-
szának építésével. Ugyancsak jó hír, hogy a közúti infrastruktúrát kezelő országos 
társaság júliusban hirdet pályázatot az észak-erdélyi autópálya Szilágy megyei 
szakaszának tervezésére és megépítésére. 

Miközben nyáron meg-
növekszik a kereslet a 
munkaerő iránt, és a 
vendéglátóiparban, az 
építkezésben, a mező-
gazdaságban is igény 
lenne több munkaválla-
lóra, egyre kisebb a me-
rítési lehetőség, nincs 
honnan alkalmazni. Rá-
adásul a külföldi ajánla-
tok is nehezítik a hazai 
vállalkozók helyzetét. A vakációzó fiatalok csak félmegoldást jelentenek, hiszen 
alig néhány hétre vállalnak munkát, és mire betanulnak, tovább is állnak, sokuk-
nak csak arra kell a pénz, hogy elmehessen egy vagy több fesztiválra.

Idénymunka: igény van, munkás nincs Magyarországi sztráda épül a romániai kavicsból

Harminckét válogatott, tizenkét helyszín – ma délután 

kezdődik Oroszországban a 21. labdarúgó-világbajnok-

ság. A címvédő Németországon kívül Brazília, Argentína 

vagy épp Spanyolország már hagyományosan az esélye-

sek közé tartozik, de sokan Franciaországot vagy Belgiu-

mot várják a döntőbe. Bölöni László a Krónikának úgy vél-

te, nem lesznek nagy meglepetések, de ő elsősorban él-

vezni akarja a mérkőzéseket, nem pedig tippelni.

Régi nagy esélyesek új focivébéje

9.

Futballtornyok. Mától kezdődően bő egy hónapon keresztül Oroszország ad otthont a világ legnépszerűbb sporteseményének

Felgyorsulhatnak  
az állami projektek
Bizonyos szempontból előrelépést je-
lent a közbeszerzésekre vonatkozó 
jogszabályokat és más szabályzato-
kat módosító, illetve pontosító sürgős-
ségi kormányrendelet, az illetékesek 
szerint azonban még rengeteg a tenni-
való annak érdekében, hogy a proce-
dúra hatékonyan és gyorsan működ-
jön. A Krónikának nyilatkozó politiku-
sok remélik, hogy a parlamenti vita so-
rán még nagyobb előrelépés történik, 
hiszen mindenkinek érdeke a gyors és 
eredményes licit.

„Johannis veszélyes 
precedenst teremt”
Tudorel Toader igazságügy-minisz-
ter szerint Klaus Johannis államfő ve-
szélyes precedenst teremt a jogálla-
miságra nézve azzal, ha nem hajlandó 
alávetni magát az alkotmánybíróság 
ítéletének, és nem meneszti a korrup-
cióellenes ügyészség vezetőjét. Köz-
ben újabb szociáldemokrata politiku-
sok fenyegették meg felfüggesztéssel 
az elnököt arra az esetre, ha nem vált-
ja le a főügyészt.

Román–magyar 
párbeszéd irodalommal  
Próbálunk kapcsolatot teremteni  ro-
mán kulturális intézményekkel, a fi-
atal magyar és román irodalmárok 
egyre gyakrabban működnek együtt, 
a kortárs irodalmak közti átjárható-
ság pedig elősegítheti a két nemzet 
közti párbeszédet – mondta el a Kró-
nikának Karácsonyi Zsolt annak kap-
csán, hogy az általa főszerkesztett 
Helikon szépirodalmi folyóiratot Bu-
karestben, a Balassi Intézetben mu-
tatták be a múlt héten.

Erdélyre és a Partiumra 
is lecsapott a vihar
Óriási vihar söpört végig kedd éjszaka, 
valamint tegnapra virradó hajnalban 
Erdélyen és a Partiumon: a készenléti 
szakembereknek nem sok idejük jutott 
pihenni, Arad, illetve Bihar megyétől a 
Székelyföld határáig szükség volt a se-
gítségükre. Nagyváradon számos fát 
kidöntött a vihar, a hirtelen lezúduló, 
nagy mennyiségű eső ugyanakkor uta-
kat, alagsorokat, udvarokat és pincé-
ket árasztott el. Személyi sérülés sze-
rencsére nem történt. 

Harminckét válogatott küzd az Oroszországban ma rajtoló 21. futball-világbajnokságon
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Fotó: FiFa

Fotó: veres nándor
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