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HAMAROSAN MŰKÖDÉSBE LÉP A FAANYAG ÚTJÁT KÖVETŐ RENDSZER

Ne tehessék pénzzé 
az illegálisan kitermelt fát

Január végén tervezik élesíteni a hatóságok a faanyag útjának nyomon követését 
biztosító rendszer (SUMAL) új változatát, amelytől az illegális kitermelés jelentős 
visszaszorítását remélik. A lapunk által megszólaltatott érintettek nem kételked-
nek a rendszer hatékonyságában, ám szerintük sok múlik ennek zökkenőmentes 
működésén. Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter a 
Krónikának úgy nyilatkozott: meg kell akadályozni, hogy az illegális famennyisé-
get értékesíteni lehessen, ezáltal megakadályozható a törvénytelen kitermelés is. 
A tárcavezető ugyanakkor kezdeményezte, hogy a bűnügyi kivizsgálásokat végző 
hatóságoknál legyenek környezetvédelmi, specifi kusan pedig erdészeti ügyekhez 
értő szakemberek.  4.»

Szintet lépnek. Az írott menetlevél eltűnik, minden esetben a digitális alkalmazásban kell kitölteni a menetlevelet a kivágot faanyag után

Újraidőzítés
oltáshiány miatt
Máris megmutatkozott a hatása 
annak, hogy a Pfi zer–BioNT-
ech-vakcina gyártója múlt héten a 
felét szállította le az előre leegyez-
tetett mennyiségnek: halasztani 
kell egyes kategóriák beoltását. 
Valeriu Gheorghiță, az oltási 
kampány koordinátora tegnap 
bejelentette, a nem kockázati 
csoportokba tartozók immunizá-
lását január 28-ától kezdődően tíz 
nappal eltolják.  5.»

„Illúzió” a nagy
nyugdíjemelés
Miközben a szakszervezetek újabb 
tüntetéseken követelnek méltányos 
minimálbért és nyugdíjt, a kor-
mány kitart a „válságforgatókönyv” 
mellett. Raluca Turcan munka-
ügyi miniszter közölte, „illúzió” a 
nyugdíjak 40 százalékos emelése, 
és az emelés Florin Cîţu kormányfő 
szerint is az infl ációs ráta mértéké-
vel, „a jogszabályok betartásával” 
fog megtörténni. 7.»

Közkincs Kántor
Lajos hagyatéka
Kántor Lajos 2017-ben elhunyt 
kolozsvári irodalomtörténész, 
fi lológus, kritikus kiemelkedően 
gazdag szellemi örökségét kutat-
ják egyetemi hallgatók egy új kez-
deményezés keretében. A projek-
tet Balázs Imre József és Vallasek 
Júlia irodalomtörténész, egyetemi 
oktató irányítja. Kántor gazdag, 
képzőművészeti alkotásokból álló 
örökségének jó részét az Erdélyi 
Művészeti Központ vásárolta meg 
és teszi közkinccsé.  8.»

Nomádkiadással tér
vissza az Awake
Korlátozott létszámmal, több 
városban szervezik meg idén 
az Awake fesztivált. Jelenleg a 
helyszínek között szerepel a Maros 
megyei Gernyeszegen található 
Teleki-birtok, Konstanca, Iași, 
Kolozsvár és Bukarest. A 2020-as 
fesztiválra megvásárolt belépők ér-
vényesek bármelyik városban szer-
vezett Awake-kiadásra.  12.»

 » Tánczos Bar-
na miniszter nem 
tartja valósnak 
az adatot, misze-
rint Romániában 
évente húsz-
millió köbméter 
fát termelnek ki 
illegálisan, két-
szer annyit, mint 
törvényes úton.
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Próbára tette a járvány 
az orvosképzést  2.»

Feltárták Mátyás fiának, unokájának
sírját, újratemetnék a királyt  8.»

Erdély-szerte beindult 
az oltásturizmus  9.»
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