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Felemás fogadtatásban
részesült a román babakötvény

Számos kérdést felvet a Krónikának nyilatkozó szakember szerint a Junior 
Centenarnak elnevezett babakötvényprogram, amely ugyanakkor nemhogy 
nem csökkenti, hanem tovább mélyítheti a társadalmi szakadékot.  Gál 
Katalin szociológus, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem adjunktusa 
szerint ugyanakkor összességében rendjén van, hogy az állam gondoskodni 
próbál a 18 évesnél fi atalabbak életkezdéséről. A megkérdezett szülők közül 
volt, aki nem kér az állam pénzéből, más még fontolgatja, és olyannal is 
találkoztunk, aki kész igénybe venni a megtakarítási számlát.  6.»

Valóban jól jön a babakötvény? A kiskorúaknak szánt megtakarítási számla számos aspektusa tisztázásra vár még szakemberek szerint

Szabadulnának
a veszélyforrásoktól
Megtörténhetne-e nálunk is a len-
gyelországihoz hasonló tragédia, 
amelyben öt tinédzser lány életét 
követelte egy szabadulós játék? – 
erre a kérdésre kerestük a választ 
Lénárt Zoltánnal, aki Nagyvára-
don és Temesváron is üzemeltet 
szabadulószobát. Elmondta, 
nincs különleges szabályozás, 
de ők igen szigorú elváráslista 
alapján dolgoznak. 3.»

Hiánypótló cégek
a Székelyföldön
Harminckét új vállalkozás jön 
létre Székelyföldön másfél éven 
belül, miután ennyi jó ötlettel 
rendelkező fi atal pályázatát 
bírálták el kedvezően a Nyerj 
vállalkozást programban. A pá-
lyázók egyenként legkevesebb 32 
ezer eurót kapnak vállalkozásaik 
beindítására, így összesen több 
mint egymillió eurót nyertek a 
térség fejlesztésére. 7.»

Műjégpálya-építés
tízéves csúszással
Minden esély adott a 2008-ban 
elkezdett és évek óta félkész 
állapotban lévő marosvásárhelyi 
jégcsarnok befejezésére – állítja 
a Maros Sportklub igazgatója. 
Az építkezés utolsó szakaszát az 
Országos Beruházási Társaság 
vállalná át. Közben a második 
szabadtéri műjégpályát szerelték 
fel a városban. 11.»

A magyar kultúrát
ünneplik
A magyar kultúra napját Erdélyben 
is megünneplik: hagyományosan, 
idén is közös programsorozatot 
szervez Nagyvárad és Debrecen, 
illetve Berettyóújfalu és Margitta 
január 22-én. Gazdag programsoro-
zatot tervez a nagyváradi Szigligeti 
Színház, és nagyszabású koncerttel 
készül Marosvásárhelyen Magyar-
ország csíkszeredai főkonzulátusa 
a Maros Megyei Tanáccsal együtt-
működésben: Kodály színpadi 
művét, a Székely fonót tekintheti 
meg a közönség. 9.»

 » Ez a beru-
házás havi 100 
lej letétet jelent 
minden gyermek 
után.
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Új, az elsőtől eltérő román fordítás
Horváth Anna ügyében 2.»

Orbán: sorsdöntő lehet
az EP-választás  5.» MA
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