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ÁLLÓHÁBORÚT FOLYTATTAK A POLGÁRMESTEREK A FINANSZÍROZÁSÉRT

Pénzt ígért a kormány az
oltási pontok működtetésére

Úgy tűnik, hogy az utolsó száz méteren sikerült rendezni a bukaresti kor-
mány és a megyei jogú városok között néhány napja dúló állóháborút, és 
mire január 15-én elrajtol a koronavírus elleni oltási kampány második 
szakasza, a Cîțu-kabinet forrásokat is rendel az önkormányzatokra bízott 
oltásközpontok kialakításának és az ott dolgozók fi zetésének biztosítására. 
Ígéretek legalábbis már vannak. Márpedig a polgármesterek nagyon várják 
a pénzt, az oltási pontokkal járó kiadások ugyanis egy nagyobb város eseté-
ben az 5 millió eurót is elérik. 4.»

Rengeteg pénz. Az oltásközpontokkal járó kiadások rendkívül leterhelnék az önkormányzatokat, ha a kormány nem száll be fi nan

Szemtől szemben
vizsgáztatnak
Eleget tesz a diákok, tanárok és 
szülők kérésének az oktatási mi-
nisztérium: személyes részvétellel 
rendezik majd meg az érettségi 
és a képességfelmérő vizsgákat. 
Ugyanakkor arról is döntöttek, 
hogy jelentősen meghosszabbítják 
az első félév lezárási időszakát, 
lehetőséget biztosítva az online 
oktatásból kiesett diákok felzárkóz-
tatására.  2.»

Kompromisszumos
megoldás a TVR-nél
Heti váltásban látják el a főszer-
kesztői teendőket a Román 
Közszolgálati Televízió (TVR) 
kolozsvári stúdiójának kisebb-
ségi szerkesztői – született meg 
a kompromisszumos megoldás, 
miután a köztévé vezetősége ro-
mán újságíróra bízta a kisebbségi 
szerkesztőség vezetését. 3.»

Megkövetelnék
a legjobb árat
Új szerződés nélkül is a legjobb 
árajánlatot kellene biztosítania 
a villanyáram-szolgáltatóknak 
azon  az ügyfelei számára, akik 
sem velük, sem más szolgáltatóval 
nem kötöttek még szerződést az 
energiapiac január elsejei liberali-
zációját követően ahelyett, hogy az 
eddigi árszintnél jóval magasabb 
egyetemes szolgáltatási rendszer 
árait alkalmaznák esetükben – ja-
vasolja Virgil Popescu energiaügyi 
miniszter. 7.»

Bravúr kell a magyar
vb-negyeddöntőhöz
Pénteken a Zöld-foki Köztársaság 
ellen kezd, és minél messzebb 
jutna a magyar férfi  kézilabda-vá-
logatott a ma rajtoló egyiptomi vi-
lágbajnokságon, amelyre alaposan 
rányomja a bélyegét a korona ví rus-
járvány. A szövetség hivatalosan a 
negyeddöntőbe jutást várja el a csa-
pattól, amely már az első csoport-
körben bravúrt érne el. 11.»

 » „A helyi 
autonómia elvét 
be kell tartani, 
amikor új kötele-
zettségeket írunk 
elő az önkor-
mányzatoknak, a 
költségvetési for-
rást is biztosítani 
kell” – szögezte 
le Cseke Attila.
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Dolgoznak a csíksomlyói
tűzkárosultak elhelyezésén  2.»

Péntektől kezdődik a regisztráció
a második oltási körre  5.»

Miklósi Mátyás Csaba brassói
református esperes: tartani a lelket
a hívekben a végeken  9.»

ELŐFIZETÉS: 0726-720517 • KRONIKAONLINE.RO/ELOFIZETES

5
9

4
8

4
9

4
1
1
0

0
4

9
2
10

0
8




