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A napokban szárnyra kelt híresztelésektől eltérően egyelőre még nem bünteti a 
Környezetvédelmi Őrség mindazokat, akiknek lenne ugyan lehetőségük rácsat-
lakozni a csatornázásra, de inkább a kert végi „pottyantóst” használják – erősí-
tette meg a Krónika érdeklődésre Szép Róbert, az intézmény államtitkári rangú 
vezetője. Most egyelőre a pontos helyzet feltérképezése zajlik, második körben 
pedig az ellenőrök fi gyelmeztetni fogják a lakosságot, és határidőket szabnak 
meg. A cél a nevelés és a fürdőszoba kialakítása, nem az, hogy óriási össze-
gekre büntessenek. Főként olyan körülmények között, hogy a vidéki lakosság 
mintegy kétharmadának nincs fürdőszobája Romániában. 4.»

Változást sürgetnek. Ha van is csatornázás az illető településen, sokan nincsenek rácsatlakozva a szennyvízhálózatra

Világszerte hazatér
az aranytartalék
Éles bírálatokat váltott ki a külföl-
dön tárolt román aranytartalék ha-
zaszállítását célzó indítvány, pedig 
egyfajta európai trendről beszélhe-
tünk. Magyarország tavaly lépett: 
hazahozta, majd emelte arany-
készletét. Most a PSD-s politikusok 
úgy vélik, a román jegybank elég 
erős, hogy maga lássa el a tárolás 
feladatát, ráadásul pénzt lehetne 
spórolni.  6.»

Felrótt anyanyelv-
használati korlátozás
A magyar közösséget ért sérelmek-
re is kitér az amerikai külügymi-
nisztérium által az emberi jogok 
2018-as romániai helyzetéről ösz-
szeállított országjelentés. Többek 
között a hivatali anyanyelvhasz-
nálat korlátozását említik meg, 
illetve Mihai Tudose volt minisz-
terelnök „akasztós” kijelentését. 
Emellett az elkobzott ingatlanok 
visszaszolgáltatásának késlekedé-
sét is szóvá teszik. 5.»

Begyűrűztek Erdélybe
a forradalom eszméi
Az 1848-as forradalom öröksége 
címmel tartott előadást Soós 
Zoltán, a Maros Megyei Múzeum 
igazgatója, aki arról is beszélt, 
miképpen hatottak a szabad-
ságharc eszméi Erdélyre. Bár a 
tankönyvekben nincsenek benne, 
az 1848–49-es szabadságharcnak, 
ha nem is főszereplői voltak a nők, 
de meghatározó szerepük volt – 
fejtette ki Tamási Zsolt marosvá-
sárhelyi történész. 17.»

Színházértékelő
szilágysági diákok
Az anyanyelvi kultúra és az amatőr 
színjátszás helyi hagyományainak 
őrzését, a játék értékteremtő erejé-
nek, örömének és szabadságának 
felfedezését tűzte ki célul Ozsváth 
Ilona romántanárnő, amikor húsz 
évvel ezelőtt létrehozta a szilágy-
krasznai Tinikomédiások diák-
színjátszócsoportot. A pedagógus 
szerint egy gyerek játék közben tud 
a legjobban kibontakozni. 20.»

» A hatóságok 
inkább a neve-
lésre fektetik a 
hangsúlyt, pró-
bálják megértet-
ni, hogy milyen 
előnyei vannak 
a szennyvíz-
rendszerre való 
csatlakozásnak.
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Szijjártó Péter Marosvásárhelyen: 
itt a bizonyíték a magyar jövőre  2.»

Onica Csaba: „lemosható”
a fogyasztóvédelemről
a magyarellenesség   16.»
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KEVESEN CSATLAKOZTAK A SZENNYVÍZHÁLÓZATRA ROMÁNIÁBAN

Kevés a „luxus”: kötelezővé 
tennék a fürdőszobát




