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ELŐLEG FEJÉBEN BÁRMILYEN BIZONYÍTVÁNYT LEGYÁRTANAK A CSALÓK

Erdélyi ügyfeleket
is átvernek a diplomaüzérek

Elárasztották a közép- és kelet-európai piacokat a hamis oklevelek, ma már 
megszámlálhatatlanok az eredetihez a megtévesztésig hasonlító érettségi 
bizonyítványok, főiskolai és egyetemi diplomák. Ugyanígy nyelvvizsga-bizo-
nyítványokat vagy személyi igazolványt, útlevelet is gyárt egy profi  szakem-
berekből (nyomdaipari technikusokból, digitális grafi kusokból) álló szakér-
tői csapat. Mint ankétunkból kiderül, főleg Budapesten, de már Erdélyben 
is eladásra kínálják a hamis dokumentumokat. 4.»

A csalók teljesen nyilvánosan, főként apróhirdetési oldalakon kínálják eladásra a hamis dokumentumokat

Hoppon maradtak
a magyar tanítók
A magyar tanítók jó ideig ingyen 
oktatták a románt: a tanévkezdés-
től november elejéig tartó átmeneti 
időszakban a kisebbségi tanítók 
által megtartott románórák bére-
zési problémáját nem orvosolja az 
új jogszabály, amelyet hétfőn hir-
dettek ki. A bérkiesések mértéke 
néhány száz lejtől közel ezer lejig 
terjed.  3.»

Klaus Johannis a
toronymagas favorit
Klaus Johannis jelenlegi államfő 
kényelmes előnnyel, toronymagas 
esélyesként nyerné az elnökválasz-
tás első fordulóját, ha most lenne 
a megmérettetés – derül ki az 
IMAS közvélemény-kutató felméré-
séből. A kutatás arra is rávilágít, 
hogy a kormány fő erejét adó 
Szociáldemokrata Párt népszerű-
sége hatalmasat zuhant az utóbbi 
hónapokban. 5.»

Könyv született
Kalotaszeg szívéről
Hiánypótló és hagyományőrző 
szándékkal jelentette meg nemrég 
Kalotaszeg szíve: Körösfő című 
könyvét Péntek Tímea. A körösfői 
születésű orvos a kötet szerkeze-
téről, az alkotás közben felfede-
zett érdekességekről beszélt a 
Krónikának. 9.»

Egyre népszerűbb
a Székelyföld
Többnyire a közalkalmazottak-
nak nyújtott üdülési csekkeknek 
köszönhetően, de mindenképp 
látványosan bővült tavaly 
Románia idegenforgalma, és 
nem kivétel ez alól a Székelyföld 
sem. Maros megyében 531 ezer, 
Hargita megyében pedig több 
mint 200 ezer turista fordult meg 
tavaly, míg Kovászna megyének 
110 ezer látogatója volt.  6.»

 » Rengeteg 
hirdetést talál-
hatunk hamis 
diplomákról az 
erdélyi, vagy a 
felvidéki magyar 
weben.
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Menedék és ingyenes
vendégszeretet   2.»

Folytatódik az Első otthon  7.»

Magyar premier: Rakonczay Gábor 
bravúrja a Déli-sarkon  12.»
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