
Kortárs színházi 
szemle Udvarhelyen

Összefogás kellene 
az ifisporthoz

Víz alatti sörözés 
Dálnokon 

Romániai magyar és román 
kortárs alkotók találkozója 
a DráMA, amelyet tizedszer, 
szeptember 17. és 22. közt ren-
deznek Székelyudvarhelyen.

Közös stratégiát szorgalmaz 
Beatrice Mercado, a Juni-
or Sport Egyesület elnöke a 
gyermekek sportolásának elő-
segítésére.

Megnyílt a víz alatti búvárkocs-
ma a háromszéki Dálnokon, 
ahol három méter mélyen 
kortyolhatnak a hideg sörből a 
bátrabb, tapasztalt búvárok.8. 11. 12.

A nagyváradi Ady-
múzeumot vezette 
négy évig Imre Zoltán 
kultúrantropológus (ké-
pünkön), az intézményt 
a legkülönfélébb rendez-
vényekkel emelte be a 
város kulturális tudatába. 
Most úgy érezte, hogy 
váltania kell: megpályázta 
és elnyerte a nagyváradi 
várostörténeti múzeum és 
kulturális központ helyettes főigazgatói állását. Imre Zoltánnal a várostörténeti 
múzeum terveiről beszélgettünk, és arról is, hogy az intézmény miként működik 
együtt a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeummal.

Erdélyi képviselők tiltakoztak az Eu-
rópai Parlament plénumában ama 
bukaresti kormányrendelet ellen, amely 
előírta, hogy a kisebbségi oktatás elemi 
osztályaiban a tanítók helyett szakkép-
zett román nyelv és irodalom taná-
roknak kell oktatniuk a román nyelvet. 
A témában tegnap petíciót indított a 
Magyar Szülők Szövetsége, követelve 
az intézkedés felfüggesztését. Közben 
a Cemo az RMDSZ-t és Kovács Irén 
oktatási államtitkárt okolja a kialakult 
helyzetért, a szervezet szerint meg le-
hetett volna akadályozni a diszkrimina-
tív rendelet megszületését.

Petíció a tanügyi rendelet ellenTörténelmi tárlatokat terveznek Váradon

A kormány az egész országban „arcul csapta az önkor-

mányzatokat”, bár abban bíztak, hogy a költségvetés-ki-

igazítás megoldja a pénzügyi nehézségeiket, azonban a 

2018-as év állami költségvetés őszi kiigazításáról szóló 

sürgősségi kormányrendelet megjelenésekor sok eset-

ben azzal szembesültek, hogy a meglevő tartalékaikat 

is megnyirbálták. A Krónika által megkeresett megyei 

önkormányzati elnökök és polgármesterek elégedetlenek 

a szociálliberális kabinet büdzsékiegészítésével, mint 

mondják, nem fog kitartani a pénzük az év végéig..

Arcul csapott önkormányzatok

7.

Nemhogy nem adtak, elvettek. Több olyan településről is tudunk, ahonnan az európai uniós pályázat önrészét „nyúlta le” a kormány

Orbán: nem engedünk 
a zsarolásnak
„Visszautasítom, hogy a bevándor-
lásparti erők fenyegessék, zsarolják, 
rágalmazzák Magyarországot és 
a magyar embereket” – jelentette 
ki Orbán Viktor tegnap az EP-ben 
a magyarországi helyzetről szóló 
Sargentini-jelentés vitáján. A magyar 
kormányfő szerint azért ítélik el 
Magyarországot, mert a magyar em-
berek úgy döntöttek, „nem leszünk 
bevándorlóország”.

„Koreai háború” a 
vásárhelyi RMDSZ-ben
A marosvásárhelyi RMDSZ-vezetés 
több ízben is kifejtett nemtetszése 
ellenére a szervezet két önkormány-
zati képviselője, Makkai Gergely 
alpolgármester és Bakos Levente 
tanácsos úgy döntött, kiutazik a 
szeptember 18-ai dél-koreai világbé-
ke-konferenciára. A mintegy fejen-
ként hatezerötszáz lejnek megfelelő 
útiköltségeket (négy személyre) köz-
pénzből a városháza állja. Kettejük 
döntését az RMDSZ vezetése nyilvá-
nosan is elítélte.

Templomjubileum 
Nagybányán
Nagybánya 300 éves katolikus 
templomának jubileumi ünnepsé-
gével kezdődött el hétfőn a Főtér 
Fesztivál. A rendezvényen Szmutku 
Róbert, a katolikus templom espe-
rese megnyitotta azt a két évig tartó 
programsorozatot, amellyel a város 
1718-ban épült katolikus templomát 
ünnepli. A Máramaros megyei vá-
ros magyarságának egy hétig tartó 
ünnepe gazdag programot kínál a 
következő napokban.

Sért, de nem uszít
a falragasz?
Az ügyészség szerint nem tartalmaz 
uszító elemeket az a magyargyalázó 
falragasz, mely júniusban a Bihar 
megyei törvényszék falán jelent meg. 
A hatóság elismerte, a falragasznak 
gyalázkodó jellege van, és ez is sérti a 
társadalmi együttélés szabályait, ám 
ez a kihágás, nem pedig a bűncselek-
mény kategóriájába tartozik, és nem 
helytálló az esetnek a gyűlöletre vagy 
diszkriminációra való uszításként tör-
ténő besorolása.

Nemhogy a fejlesztésekre, a bérek kifizetésére sincs elég pénze a megyéknek és a településeknek

5.

3.

4.

4. 2. 2.

6 4 2 1 9 1 8 0 0 0 0 1 4 18 1 7 3

FOTÓ: BIRÓ ISTVÁN/MTI

FOTÓ: BARABÁS ÁKOS

FOTÓ: SÜTŐ GÁBOR

2018. SZEPTEMBER 12., SZERDA
XX. ÉVFOLYAM, 173. SZÁM 

12 OLDAL
SZABADELADÁSBAN: 2 LEJ 

WWW.KRONIKA.RO 
TEL.: +40 264–455959

ORSZÁGOS MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP




