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DIPLOMÁCIAI GESZTUSNAK SZÁNTÁK AZ ÖT BEVÁNDORLÓ BEFOGADÁSÁT

Nem veszélyezteti 
migránshullám Romániát

Minden bizonnyal diplomáciai gesztusként értékelhető a bukaresti hatóságok 
elvi beleegyezése, miszerint az ország hajlandó befogadni néhány migránst: az 
Európai Unió Tanácsának soros elnökeként Románia valószínűleg úgy érzi, hogy 
a nemzetközi közvélemény elvárja tőle ezt a lépést. A Krónikának nyilatkozó 
szakértők szerint a hazai lakosság körében tapasztalható magas fokú elutasított-
ság miatt nincs esélye egy migránsbarát politikának Romániában, ahol fi gyelem-
be kell venni a politikum és az ortodox egyház elutasító álláspontját is. 9.»

Járhatatlan út. Bár az ország komoly munkaerőhiánnyal küzd, nehéz lenne migránsbarát kampányra építeni Romániában

Alkotmányellenes
titkos paktumok
Alkotmányellenessé nyilvánította 
tegnap az alkotmánybíróság azokat 
a titkos megállapodásokat, ame-
lyeket a Román Hírszerző Szolgálat 
(SRI) kötött a legfőbb ügyészséggel 
a nyomozások során folytatandó 
együttműködésről. A döntés jelen-
tős diadal a taláros testületnél még 
tavaly panaszt emelő szociálliberális 
kormányoldal számára.  5.»

„Rászabadultak” 
a szabadulószobákra
A lengyel katasztrófa után mély-
reható ellenőrzésekbe kezdett 
Románia-szerte a katasztrófavéde-
lem. Főként a tűzvédelmi előírások 
betartását veszik górcső alá, fő 
szempontjuk, hogy a helyiség ne 
legyen zárt, és könnyen el lehessen 
hagyni. A lapunknak nyilatkozó 
szabadulószoba-üzemeltető örül az 
intézkedéssorozatnak. 2.»

Rangos díjat kapott 
a MAGMA 
„Az elismeréssel mindegyik nálunk 
kiállító művészt, valamint kurátort, 
előadót, múzeumpedagógust, 
partnert, fenntartót díjazták, szóval 
mindenkit, akivel együttműköd-
tünk az elmúlt egy évtizedben” – 
mondta el a Krónika megkeresésére 
Kispál Attila, a sepsiszentgyörgyi 
MAGMA Kortárs Művészeti Kiállító-
tér vezetője annak kapcsán, hogy 
a központ kapta kedden este az 
Országos Kulturális Alap egyik díját 
Bukarestben. 8.»

Jobb körülmények
az óvodákban
Erdély-szerte új kisdedóvókat 
építenek, illetve bővítik a meglévő 
épületeket uniós pénzből. Hargita 
megyében három, Maros megyében 
tizenkét település pályázatát ítélték 
nyertesnek. A lapcsaládunk által 
megszólaltatott polgármesterek 
örvendenek, hogy jobb körülmé-
nyeket tudnak biztosítani a kisgyer-
mekeknek.  4.»

 » Az európai 
bevándorlási 
politika tekinte-
tében Románia 
eddig az óvatos-
ságra játszott.
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Nem elég csak kampányolni 
a védőoltásokért  3.»

Kihasználják az utazók 
az előfoglalás előnyeit  6.»
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