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MEGSZAPORODTAK A 112-ES SEGÉLYVONALRA ÉRKEZŐ HAMIS RIASZTÁSOK

Kétségbeesett rendőrségi
felhívás az átverések ellen

A NAP ÍRÁSAIBÓL

Böjte összefogást
kért Úzvölgyében
Több ezren vettek részt tegnap azon
a megemlékezésen, amelyet a 2.
világháború úzvölgyi csatájának 75.
évfordulóján szerveztek a Hargita
és Bákó megye határában fekvő
katonai temetőben. Böjte Csaba ferences szerzetes a romániai többség
és kisebbség közötti megbékélés,
összefogás, együttműködés szükségességére építette beszédét. » 2.

Kevés az országban
az életmentő donor
Tudatosító-tájékoztató kampányokra lenne szükség, hiszen a
hozzátartozók többsége hallani
sem akar arról, hogy az agyhalál
állapotában levő beteg szerveit
felhasználhassák átültetésre – nyilatkozta a Krónikának
András-Nagy Róbert sepsiszentgyörgyi orvos igazgató annak
kapcsán, hogy valamennyi megyei kórháznak működtetnie kell
szervkivevő központot. » 8.
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Perre vitték
a medveproblémát

Sohasem lehet tudni. A hatóságok hamis riasztás esetén is kénytelenek nagy erőket mozgósítani

Elkeseredett felhívást fogalmazott meg a rendőrség: arra kérik a lakosságot,
vessenek véget a 112-es sürgősségi hívószámra érkező hamis riasztásoknak.
Az elmúlt időszakban – a caracali tragédia után – korábban soha nem tapasztalt mértékben emelkedett a hamis hívások száma. A legtöbb esetben
az átverő azt jelenti, hogy emberrablás áldozata, hogy akarata ellenére fogva tartják. A kormány szigorítani szeretné a hamis riasztások miatt kiróható
büntetést. A Krónika által megszólaltatott pszichológus szerint kiegyensúlyozott ember fejében meg sem fordul, hogy ilyesmivel szórakozzék. » 4.

Elemző: a választásokról is
a titkosszolgálatok döntenek

Szeptemberben ismét elnököt választ
az Erdélyi Magyar Néppárt » 2.
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Tegnap már
pénzbüntetést
is kiróttak: 500
lejes bírságot kapott egy 17 éves
caracali lány,
aki vasárnap azt
állítva riasztotta
a rendőrséget,
hogy fogva tartják a városban.

Új csapásra terelte a medveproblémák megoldásának ügyét a 44
udvarhelyszéki közbirtokosságot
tömörítő Zetelaki Területtulajdonosi Társulás: beperelték a
környezetvédelmi minisztériumot
a vadgazdálkodási szabályozások
alkalmazásának elmulasztása
miatt. A módszer iránt már más
megyékből is érdeklődnek a társulásnál. » 8.

Palotafelújítás
önerőből Váradon
Bár számos hivatalos intézmény,
közméltóság ígért segítséget a
tavaly ilyenkor leégett nagyváradi
görögkatolikus püspöki palota
felújításához, nem tartották be ígéretüket. Így az önkormányzat kénytelen saját forrásokra alapozni, és
önerőből végezni a helyreállítást
– írta Ilie Bolojan polgármester a
Facebook közösségi oldalon annak
kapcsán, hogy vasárnap volt egy
éve, hogy leégett a Nagyvárad főterét díszítő értékes épület. » 3.

7.

Távoli, mégis közeli nyelvrokonok
kongresszusa Kolozsváron » 9.

