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MESSZE MÉG A VEZETÉKMENTESSÉG KÁNAÁNJA AZ ERDÉLYI VÁROSOKBAN

Szélmalomharcot folytatnak 
a kábelrengetegek ellen

Valóságos szélmalomharcot vívnak az erdélyi és partiumi önkormányzatok 
a szolgáltatókkal amiatt, hogy nem a várt ütemben halad a vezetékek föld 
alá költöztetése. Temesvár polgármesterénél elszakadt a cérna, és saját 
kezével kezdte meg a kábelek levágását. A Krónika munkatársai által teg-
nap górcső alá vett erdélyi és partiumi városokban sem rózsásabb a helyzet, 
de azért elmondható: a kábelmentesítési törekvésnek már mindenhol van 
látszata. Az önkormányzatok részéről pedig egyértelmű a törekvés a kábel-
rengeteg felszámolására.  4.»

Sikeres kábelmentesítés. Ma már nem rondítják felső vezetékek a csíksomlyói kegytemplom felé igyekvők kilátását

Március 15.: újabb
prefektusi bírságok
Ismét megbírságolta Sepsiszent-
györgy és Székelyudvarhely polgár-
mesterét Kovászna, illetve Hargita 
megye prefektusa a március 15-ei 
nemzeti ünnepen kitűzött magyar 
zászlók miatt. A Kovászna megyei 
kormánymegbízott kétszer ötezer 
lejes bírságról állított ki jegyző-
könyvet, míg hargitai kollégája 
ötezer lejes büntetést rótt ki. 2.»

Letett a kormány a
regisztrációs adóról
Mivel nem sikerült megtalálnia a 
megtámadhatatlan képletet, és 
emiatt egyhamar nem tudja újra 
kivetni a leginkább külföldről beho-
zott használt gépkocsit vásárlókat 
sújtó regisztrációs díjat, a román 
szociálliberális kormány inkább a 
roncsautóprogramra összpontosít, 
és idén is 50 ezer régi személygép-
kocsi újra cserélését támogatja 
anyagi erőforrásokkal.  7.»

Országos botrány
fertőtlenítőszerekkel
Az előírásoknak nem megfelelő 
kórházi fertőtlenítőszereket forgal-
mazó cégeknél tartott tegnap ház-
kutatást a rendőrség. Sorina Pintea 
egészségügyi miniszter szerint 
olyan gombaölő szerekről van szó, 
amelyek nem pusztítják el a meg-
követelt mértékben a kórokozókat. 
Az egyik cég képviselője tagadja a 
vádakat, és a miniszter magánérde-
keit sejti az ügy hátterében. 5.»

Gyógyítanák
a gyógyturizmust
Az európai gyógyturizmus pa-
radicsoma lehetne Románia, és 
főként az ország központi régiója – 
hangzott el azon a tanácskozáson, 
amelyet az öt évvel ezelőtt alakult 
Transylvania Regionális Balneotu-
risztikai Klaszter tartott. Mindehhez 
azonban a kormány közép- és hosz-
szú távú stratégiájának az életbe 
léptetésére volna szükség. 6.»

 » „Nem akarjuk 
internet, televízió, 
telefon nélkül 
hagyni a lakos-
ságot, de nem 
tűrhetjük tovább, 
hogy a város tele 
van légvezetékek-
kel” – hangsúlyoz-
ta Nicolae Robu.
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Gyerekbarát lépés
az óvoda kötelezővé tétele  8.»

Átörökítendő a még élő kézművesség
– interjú Kinda Istvánnal  9.»

Erdély-szerte vándorol
a Kallós-bőröndmúzeum  12.»
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