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Konstancai ügyésznőt 
jelöltek a DNA élére

Új mozit terveznek 
Nagyváradon

A DNA eddigi vezetőségét bírá-
ló menedzsmenttervvel jelent-
kező Adina Florea konstancai 
ügyészt jelöli a DNA élére 
Tudorel Toader.

Művészfilmeket vetítő mozi 
létrehozásában segítene a TIFF 
a bihari megyeszékhely önkor-
mányzatának; filmfesztivált 
szerveznek a hét végén.5. 8.

Hátrányos helyzetben élő, magyar 
nyelvű oktatásban részesülő diá-
kok százai kapnak évek óta ösz-
töndíjat a Nyilas Misi Tehetségtá-
mogató Egyesületnek köszönhe-
tően. Péntek János, a kolozsvá-
ri székhelyű szervezet elnöke (ké-
pünkön) a lapunknak adott inter-
júban elmondta, a programot ci-
vilek éltetik, nincs közvetlen álla-
mi költségvetési vagy egyházi hát-
tere: magánszemélyek bizalmára 
és felelősségére épül, a bizalom ereje és értéke tükröződik benne. A nyelvészpro-
fesszor a kezdeti irányelvekről, a gyerekek fejlődéséről, elért eredményeikről, a tá-
mogatókkal kialakított személyes kapcsolatokról beszélt a Krónikának.

Bizonyára mindenkinek van 
ismerőse, akinek súlyos al-
lergiás tünetei vannak az év 
ezen időszakában. A rendkí-
vül allergén parlagfű irtását 
ugyan már idén törvény írta 
elő, az alkalmazási módszer-
tan késlekedése miatt iga-
zából már csak jövőre lesz 
számonkérhető a gyom irtá-
sa. Drasztikus, 750 és 20 ezer 
lej közötti bírságok jönnek. 
A lapunknak nyilatkozó illetékes szerint a módszertan végre rendet tett a jogsza-
bály alkalmazásában. Nagyváradon viszont már az idén büntették a hanyag te-
lektulajdonosokat: összesen 312 ezer lej értékben bírságolt a helyi rendőrség.

Csak jövőre lélegezhetnek fel az allergiások Biztató hátszél a tehetséges diákoknak

Felmérések szerint átlagosan 250 lejbe kerül egy gyer-

mek számára az iskolakezdés Romániában. A lapunk 

által megkérdezett szülők szerint különösképpen a cik-

luskezdő osztályosoknál magasabbak a kiadások, hi-

szen egy elsős számára megfelelő iskolatáskát kell vá-

sárolni, de az egyenruhára, a tornaórához szükséges 

kellékekre is pénzt kell fordítani. A hétfőn kezdődő, 34 

oktatási hetet felölelő iskolai tanévben is sok az olyan 

oktatási intézmény az országban, amelyik nem rendel-

kezik egészségügyi engedéllyel.

Költséges a tanévkezdés

2.

A jövő heti tanévkezdés különösképpen az évadkezdő osztályosoknál igényel nagyobb anyagi ráfordítást

Büdzsé: folytatódik 
a paloták harca
Miközben folytatódott a politikai csör-
te az elnöki hivatal és a kormány kö-
zött a költségvetés kiegészítéséről, az 
ombudsmani hivatal jelezte, jogi ér-
veket vár az államfői hivataltól ahhoz, 
hogy az alkotmánybírósághoz fordul-
jon amiatt, hogy a kormány a Legfel-
sőbb Védelmi Tanács (CSAT) jóváha-
gyása nélkül fogadta el a költségvetés-
kiigazítást. Eugen Teodorovici pénz-
ügyminiszter közben úgy látja, „az élet 
megy tovább”.

Magyar ünnep a Cenk 
alatti városban
Immár nyolcadszor szervezik meg a 
Brassói Magyar Napokat, amely Dél-
Erdély legnagyobb kulturális jellegű 
fesztiváljává nőtte ki magát a prog-
ramok mennyisége és minősége te-
kintetében is – mondta el a Króni-
kának Toró Tamás főszervező. A ren-
dezvénysorozatra, amely a Cenk 
alatti város főterét is belakja, egész 
Erdélyből és Magyarországról is ér-
keznek résztvevők.

Álhírek terjednek 
a védőoltásokról
Büntetőjogi feljelentést készül tenni 
a bukaresti egészségügyi miniszté-
rium azok ellen, aki olyan informá-
ciókat terjesztettek, miszerint az ol-
tások hatástalanok, sőt veszélyesek 
– jelentette be Sorina Pintea egész-
ségügyi miniszter. Az elmúlt idő-
szakban terjesztett szórólapokon 
olvasható leírások szerint a védőol-
tások „rovarirtó szert tartalmaznak, 
elvetélt magzatok sejtjeiből készül-
nek, és egy egész életre tönkretehe-
tik a gyerekeket”.

Az IMF szerint nem 
a legjobb az irány
Lefele módosíthatja Románia növe-
kedési kilátásait októberben a Nem-
zetközi Valutaalap. Erről egy csütör-
töki eseményen beszélt Alejandro 
Hajdenberg, az IMF romániai képvise-
lője. Mint rámutatott, az IMF mérlegeli, 
hogy a legutóbbi, 5,1 százalékos prog-
nózisról 4,4 vagy 4,5 százalékra ront-
sa Románia gazdasági növekedési kilá-
tásait. Eugen Teodorovici  pénzügymi-
niszter szerint azonban továbbra sincs 
ok aggodalomra.

Több száz lejt kell fordítani a családi büdzséből az iskolába készülő gyermekekre
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