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ÖT NAP ALATT HÁROM SIKERES RABLÁS TÖRTÉNT ROMÁNIÁBAN

Bankautomata-robbantásoktól 
hangos a „biztonságos” ország

Minden bizonnyal külföldről „importált” rablási módszer a bankautomaták 
felrobbantása, amely egyre „népszerűbb” a romániai tolvajok, bűnszövet-
kezetek körében. Nem véletlen, hiszen az esetek többségében máig sem 
akadtak a több tíz- vagy százezer lejt zsákmányoló tolvajok nyomára. Bár 
az elmúlt bő két évben számos robbantást vittek véghez az országban, az 
elmúlt héten pedig három sikeres rablás történt – kettő pénteken hajnalban 
Aradon, illetve Temes megyében –, a Krónikának nyilatkozó szakember 
szerint Romániában biztonságban van a bankrendszer.  4.»

Megadta magát. Az aradi bankautomatát pénteken hajnalban felrobbantó támadók több mint 300 ezer lejjel távozhattak a helyszínről

Gyorsabban vonattal
Kolozsvárról Váradra
Pár éven belül 160 kilométer/órás 
sebességgel száguldozhatnak a 
vonatok Kolozsvár és Nagyvárad 
között, illetve a magyar határ felé 
– jelentette be pénteken a kincses 
városban Lucian Bode ügyvivő 
közlekedési miniszter. A tárcave-
zető abból az alkalomból beszélt 
erről, hogy 7,3 milliárd lej értékű 
projektet támogató egyezményt írt 
alá Kolozsvár, Nagyvárad és Arad 
polgármesterével.  6.»

Összerdélyi feladatot
vállal Háromszék
Románia legmodernebb kulturá-
lis és ifj úsági központját szeretné 
felépíteni Sepsiszentgyörgyön a 
város önkormányzata a Kovászna 
Megyei Tanáccsal és a Sapien-
tia Alapítvánnyal társulva. A 
kulturális központot az évek óta 
omladozó Bodok Szálloda és a 
körülötte lévő épületegyüttesek 
helyére tervezik. Az épületben 
helyet kapnak színtársulatok, itt 
működne a könyvtár és a művé-
szeti központ is. 9.»

Kenyértörés 
az MPP-ben?
Maros megyében a szakadás ve-
szélye fenyegeti a Magyar Polgári 
Pártot (MPP) – számolt be az 
alakulat megyei vezetője a Króni-
kának. Berki Ferenc és kollégái 
az MPP országos elnöke, Mezei 
János diktatórikusnak nevezett 
politikáját bírálják. 3.»

Tankönyvhiány 
a második félévben
Kilenc tantárgyból nincsenek 
tankönyvei a magyar anyanyelvű 
hetedik osztályos diákoknak, 
de a tanfelügyelőségek már a 
2020–2021-es tanévre is rendelhet-
nek kiadványokat. Továbbra se 
oldódtak meg a hét éve tartó tan-
könyvnyomtatási bonyodalmak, 
amelyeket az új tantervre történő 
áttérés okoz.  2.»

 »  Arad és Te-
mes megye „köz-
kedvelt” terep 
a bankautoma-
ta-kirablók köré-
ben, a régióban 
már többször 
robbantottak. Itt 
a rendőrség már 
lekapcsolt egy 
bűnszervezetet.
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Megmosolyogtató román
„autópálya-siker”  6.»

Érezhetően olcsóbb 
a benzin Romániában  7.»

Síversenyek a nemzeti
összetartozás jegyében  12.»
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