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MÁSFÉL ÉV UTÁN SEM LEHET TUDNI, KI KAPHAT TÁMOGATÁST NAPELEMEKRE

Zöld Ház program feketén-
fehéren, „román módra”

Játszanak a bukaresti hatóságok a Zöld Ház programra lehívott európai uniós 
pénzekkel a Greenpeace Románia környezetvédelmi szervezet szerint, hiszen 
másfél év után egyetlen szerződést sem kötöttek meg, miközben a Környezet-
védelmi Alap 13 millió eurót „elpazarolt” lebonyolításra. „Érthetetlen, hogy egy 
közintézmény, amely hatalmas európai összegeket kezel, tavaly november 6. óta 
nem adott ki hivatalos tájékoztatást egy olyan témában, amely tízezreket fog-
lalkoztat” – fogalmazta meg aggályait Marian Mândru, a Greenpeace Románia 
kampánykoordinátora. András Lehel, a programban részt vevő Melinda-Impex 
Instal Kft . vezérigazgatója a Krónika megkeresésére úgy fogalmazott, a hatóság-
nál tipikusan romániai módon zajlik a program tervezése, előkészítése, lebonyo-
lítása, bő másfél év után még egyetlen szerződést sem kötöttek meg, ami miatt 
sokan maradtak „keserű szájízzel”.  7.»

Nagy igény van napelemekre. Mintegy 25 000 család várja, hogy a Környezetvédelmi Alap másfél év után kihirdesse a pályázat eredményét

Koronavírus
Romániában?
Előfordulhat, hogy Romániába 
is eljutott a koronavírus, amely 
Kínában már többtucatnyi halálos 
áldozatot szedett. A feltételezések 
szerint egy nemrég a távol-keleti 
országban járt férfi  fertőződhetett 
meg a vírussal. A férfi  a beszámo-
lók szerint a bákói kórház sürgős-
ségi osztályán jelentkezett olyan 
tünetekkel, amelyek a koronaví-
rusra jellemzőek.  5.»

Láttatnák 
az etnikai arányokat
Olyan törvénytervezetet dolgozott 
ki az RMDSZ, mely szerint a ve-
gyes tannyelvű iskolák vezetőségi 
összetételének kötelező módon 
tükröznie kell az adott település 
etnikai arányát, a diákok anya-
nyelvének a belső feliratokon is 
meg kell jelennie, ugyanakkor 
szabályoznák a szórványban 
működő kisebbségi osztályok 
hovatartozását is.  3.»

Folytatódik a lej
gyengülése
Történelmi csúcsot döntött 
tegnap az arany árfolyama, és  az 
egységes európai fi zetőeszközhöz 
képest is közel a mélyponthoz 
a román deviza. Az elemzők 
közben nem jósolnak túl fényes 
2020-as évet, meglátásuk szerint 
az árfolyam egy év múlva eléri a 
4,8823 lej/eurót, és már fél éven 
belül is 4,83 lej/eurós szint körül 
fog mozogni. Nő az infl áció és a 
banki törlesztőrészlet is.  6.»

Erdélyi közutakról
múzeumba
Két olyan autóbusz került nemrég 
a budapesti közlekedési múzeum-
ba, melyek tavaly még utasokat 
szállítottak Csíkszereda környé-
kén. Mindkét jármű hosszabb ideig 
közlekedett Hargita megyében, 
mint Magyarországon. Az Ikarus 
és Csepel autóbuszokat helyreállí-
tásuk után bemutatják. 12.»

 » „A progra-
mot felőrli az 
ígérgetés, a 
halogatás, sőt a 
csalás gyanúja, 
és sajnos közben 
nem történik 
valós előrelé-
pés” – szögezte 
le a Greenpeace 
illetékese.
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Suttogástól kiáltásig: 
pillanatok egy házasságból  9.»

Nincs idő az óraszámcsökkentés
halasztására  4.»

Európa-bajnok lett 
a Märcz-csapat  11.»
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