
Budapesti tárlat 
Sepsiszentgyörgyön

„Kicsit ott hagytam a 
szívemet Kenyában”

Sepsiszentgyörgyön nyílik 
meg a budapesti Néprajzi 
Múzeum kiállítása, A Feke-
te-Körös vidéki magyarság a 
századfordulón.

Egyedülálló tapasztalatokkal 
tért haza nemrég Kenyából egy 
erdélyi csapat, amelynek egyik 
tagja, Rusu Szidónia számolt be 
a kéthetes misszióról.   9. 12.

Számos egészségügyi előnye len-
ne az óraátállítás eltörlésének a 
szakemberek szerint, azt azonban 
egyelőre nem tudni, életbe lép-e 
október végéig a módosítás, vagy 
idén még visszatekerjük az órákat. 
Ám akár két óra különbség is lehet 
a jelenlegi egy óra helyett Romá-
nia és Magyarország között, ha 
megszűnik a többség által bírált 
gyakorlat, ugyanis míg a románi-
ai hatóságok a nyári időszámítást 
preferálják, Magyarországon úgy 
látják, hogy az ottani viszonyokhoz 
jóval kedvezőbb lenne a téli.

Levegőhöz juttatja a bel-
földi turizmust a tervezett 
áfacsökkentés – vélik a 
Krónika által megszó-
laltatott idegenforgalmi 
szakemberek, akik szerint 
Romániának éppen a 
gyógyturizmusban rejlő 
lehetőségeket kellene 
hatékonyan kiaknáznia, 
hiszen ezeket a természe-
ti forrásokat nem lehet 
máshol megtalálni vagy elköltöztetni.  Mint rámutattak, kormányzati szinten évek 
óta beszélnek az idegenforgalom fejlesztéséről, ám az ágazat még mindig padlón 
van, nagyon sok fejlesztésre van szükség, sok a tennivaló.

Levegőhöz juthat a romániai turizmusÓraátállítás: egy óra az egészségért

Tanítók is taníthatják a román nyelvet, de ez nem lesz az 

ő kizárólagos feladatuk – jelentette ki a magyar peda-

gógusok és szülők felháborodását kiváltó kormányren-

deletről tegnap Valentin Popa oktatási miniszter, aki a 

Székelyföldön nyitotta meg az új tanévet. Miközben az 

erdélyi magyar tanintézetekben, a vegyes iskolák ma-

gyar tagozatain japánsztrájkkal indult az új iskolai év, Ke-

lemen Hunor elnök lapunknak elmondta, első lépésként 

a vitatott jogszabály módosítását és a miniszteri körlevél 

visszavonását fogja kérni az RMDSZ a román kormány-

tól. Tegnap az újjáalapított marosvásárhelyi katolikus 

gimnáziumban érseki áldással indult be az oktatás.

Árnyalja rendeletét a tanügyminiszter

2-3.

Az erdélyi magyar pedagógusok, szülők többsége fehér karszalaggal tiltakozott tegnap a magyar kisdiákokat hátrányosan érintő rendelet ellen

Dragnea: külföldről 
pénzelték a tüntetést
Külföldről pénzelt puccskísérlet 
történt augusztus 10-én – véli Liviu 
Dragnea, aki keményen bírálta George 
Maior washingtoni nagykövetet, volt 
SRI-igazgatót, valamint a hírszerzés 
jelenlegi vezetőit. Dragnea szerint 
bizonyítékok is vannak arra, hogy „fél-
katonai szerveződések” meg akarták 
dönteni a kormányt. Válaszul Victor 
Ponta exkormányfő egy Dragneát és 
Maiort ábrázoló közös képet hozott 
nyilvánosságra.

Gazdag évad a 
kolozsvári színháznál
Új produkciókat mutatnak be a 
következő időszakban a Kolozsvá-
ri Állami Magyar Színházban, és 
számos külföldi társulat részvéte-
lével szervezik meg a kilencnapos 
Interferenciák Nemzetközi Színházi 
Fesztivált, amelynek témája a az első 
világháború százéves évfordulójának 
apropóján a Háborúk. A  fesztivált 
november 22. és 30. között, immár 
hatodik alkalommal tartják a kincses 
városban.

Szándékos autóbaleset 
a moldovai elnökkel?
Szándékosan okozhatták azt a va-
sárnapi autóbalesetet Igor Dodon 
moldovai államfő korábbi szóvi-
vője szerint, amelyben az elnök és 
több családtagja is megsérült. Ion 
Ceban tegnap elmondta, a balesetet 
figyelmeztetésnek tekintik, a képek 
tanúsága szerint ugyanis inkább 
megrendezett volt, mint véletlen-
szerű. A szocialista Igor Dodon 
gerincsérülést szenvedett, állapota 
nem súlyos. 

Székely Mózes-szobrot 
avattak Siménfalván 
Jeles események fémjelezték a Hargita 
megyei Siménfalva falutalálkozóját: 
megünnepelték a Magyar Unitári-
us Egyház (MUE) jubileumi évét, és 
felavatták az egyetlen székely és uni-
tárius fejedelem, Siménfalvi Székely 
Mózes 2,5 méteres szobrát az alakuló 
emlékparkban. A hétvégi eseményen 
elhangzott, a siménfalvi unitárius 
templomot idén Magyarország kor-
mányának támogatásával  újították fel 
kívülről. 

A tárcavezető szerint tanítók is oktathatják a román nyelvet az elemi magyar osztályaiban
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