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Romániában mérték a 
legnagyobb drágulást

Ausztráliai színházi 
társulat Erdélyben

Egymillióan Románia 
tisztaságáért

Romániában emelkedtek leg-
nagyobb mértékben az árak az 
Európai Unióban: az ezredfor-
dulótól tavalyig 257 százalékos 
volt a drágulás üteme. 

Gazdag évad elé néz a Maros 
Művészegyüttes, amelynek tá-
jékoztatóján beharangozták 
egy ausztráliai amatőr színtár-
sulat erdélyi körútját is.

A Let’s do it Romania! civil szer-
vezet azt tűzte ki célul, hogy a 
szeptember 15-ei szemétgyűj-
tési akcióba egymillió romániai 
kapcsolódjon be.6. 9. 12.

Öt éven belül, 2023-
ra kellene befejez-
ni a három évvel ez-
előtt megjelent orszá-
gos kataszteri és te-
lekkönyvezési progra-
mot, amely az ország 
valamennyi föld- és 
épülettulajdonának a 
hivatalos nyilvántar-
tásba vételét írja elő. 
A program gyakorlat-
ba ültetése Erdélyben nagyon lassan halad, eddig az állami támogatás zöme a 
dél-romániai és moldvai megyékbe jutott. Aki nem tud várni a beígért ingyenes 
szolgáltatásra, annak saját költségén kell telekkönyveztetnie  földterületeit.

A nagyváradi belváros arcu-
latának újabb két megha-
tározó épületét restaurál-
ja az önkormányzat. A vá-
rosháza a héten jelentette 
be, hogy az önkormányzat 
épületrehabilitációs prog-
ramjának keretében megújul 
a Klobusitzky-palota, vala-
mint az idősebb Rimanóczy 
Kálmán-palota. Meghökke-
nést keltett viszont a váradi 
polgárok körében az önkormányzat döntése, amelynek értelmében a jövőben a 
város két évvel ezelőtt felújított főterén, a magyarok által Szent László tér néven 
ismert helyszínen nem lehet nagyszabású tömegrendezvényeket szervezni.

Restaurálnak két újabb nagyváradi palotát Káosz övezi az országos telekkönyvezést

Több hetet késik a negyedikes, ötödikes és hato-

dikos diákok magyarra fordított tankönyveinek 

többsége, ugyanis a kiadványokat csak tanévkez-

dés után tudja kinyomtatni az állami tankönyvki-

adó. A helyzet azonban még így is sokkal jobb a ta-

valyinál. Egyébként az Országos Didaktikai és Pe-

dagógiai Kiadó gondozásában megjelent új tan-

könyvek némelyike számos tárgyi tévedést tar-

talmaz: a hatodikos földrajz-, történelem- és bio-

lógia-tankönyvek is hemzsegnek a hibáktól.

Lekésik a tanévkezdést a tankönyvek

2.

Hiányok, bakik. Idén sem kapják meg mindenik tankönyvüket iskolakezdéskor a diákok, az újonnan megjelent kiadványok hemzsegnek a hibáktól

Románoktatás: nem 
tágít a miniszter 
Továbbra sem veszi figyelembe Valen-
tin Popa oktatási miniszter az RMDSZ 
érveit a nagy felháborodást keltő kor-
mányrendelettel kapcsolatban, amely 
előírja, hogy az elemi osztályokban is 
szaktanárok oktassák a gyerekeket 
román nyelv és irodalomból. A Króni-
ka megkereste az ügyben a kisebb-
ségügyi államtitkárságot, azonban a 
minisztériumi intézet nem kíván nyi-
latkozni.

Meggyalázták 
Széchenyi szobrát
Ismeretlen tettesek meggyalázták 
tegnapra virradóra a Szatmárné-
meti főtéri parkjában március 15-én 
felavatott Széchenyi István-szob-
rot. Kereskényi Gábor polgármester 
szerint az akció mélyen sérti a bé-
kés együttélés hagyományait. Köz-
ben a marosvásárhelyi rendőrség 
őrizetbe vett egy 22 éves férfit, akit 
azzal gyanúsít, hogy a hétvégén ro-
mánellenes feliratokat festett a me-
gyeszékhelyen a Posta utca egyik 
épületére.

Ünnepel a nagybányai 
magyarság 
A nagybányai magyarság fontos talál-
kozási pontja a Főtér Fesztivál – mond-
ta el a hétfőn kezdődő, egy hétig tartó 
rendezvénysorozatról Pintér Zsolt fő-
szervező. „A Főtér Fesztivál másik el-
nevezése a Nagybányai Magyar Na-
pok, hiszen ez az az esemény, ahol a 
városban élő magyarok találkozhat-
nak. A rendezvény biztos pontot jelent 
számukra, ilyenkor szabadon ünnepel-
hetnek, szórakozhatnak együtt” – fo-
galmazott a főszervező.

Firea: jót tenne, ha 
Dragnea lemondana
Egész pályás letámadást indított 
Gabriela Firea, Bukarest főpolgár-
mestere Liviu Dragnea PSD-elnök 
ellen: szerint az elnöknek le kelle-
ne mondania tisztségéből. A főpol-
gármester szerinte Dragnea lejárató 
kampányt indított ellene, holott ép-
pen ő az, aki szabotálja a bukaresti 
fejlesztési terveket. Válaszul Cătălin 
Rădulescu PSD-s képviselő közölte: 
javasolni fogja a politikai támogatás 
megvonását Fireától.

Három évfolyamon nem kapnak időben segédanyagot, de még így is jobb a helyzet, mint tavaly
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