
ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

2021. JÚNIUS 18–20., PÉNTEK–VASÁRNAP
XXIII. ÉVFOLYAM, 115. SZÁM 
12 OLDAL + 8 OLDAL MELLÉKLET
SZABADELADÁSBAN: 3 LEJ,
ELŐFIZETÉSSEL 35 LEJ/HÓNAP (1,7 LEJ/LAP)
WWW.KRONIKAONLINE.RO 
TEL.: +40 264–705205, +40 264–705215

TÁNCZOS BARNA MINISZTER VADKÉRDÉSRŐL, A RÉGI AUTÓK „KIVEZETÉSÉRŐL”

Már 24 óra alatt eltávolíthatják 
a veszélyes medvét

A környezetvédelmi minisztérium úgy készül módosítani a hatályos szabályo-
zást, hogy a veszélyes vadállatot a jelenleginél sokkal rövidebb idő, 24 óra alatt 
el lehessen távolítani altatólövedékkel vagy kilövéssel – tudta meg a Krónika 
Tánczos Barnától, aki szerint ezen a héten négy, medvekilövésre, illetve áthe-
lyezésre vonatkozó engedélyt bocsátottak ki. A környezetvédelmi, vízügyi és 
erdészeti miniszter a lapunknak adott interjúban elmondta, elemzés folyik arról, 
Románia miként szorítsa vissza – európai uniós felszólításra – a 15 évnél öregebb 
személygépkocsik forgalomba íratását, de egyelőre nem merült fel új adó beve-
zetése. Az RMDSZ-es tárcavezetőt a műanyaghulladék mennyiségének csökken-
tését célzó tervről, az egyéni gázkazánok betiltásának kilátásairól, valamint az 
országos helyreállítási terv zöld komponenséről is faggattuk.  

Nem fél a nagyvad. Öt év alatt tízszeresére növekedett a medve miatti segélyhívások száma Romániában

Túladnának a 
többletvakcinákon
Miközben egy felmérés szerint az 
ország lakosságának több mint 
fele oltáspárti, ez egyelőre nem 
mutatkozik meg az oltási adatok-
ban. Az átoltottság még mindig 
25 százalék alatti, és az oltakozási 
hajlandóság egyre csökken. Ezért 
a kormány olyan rendeletet foga-
dott el, amely megteremti a jogi 
kereteket a vakcinák továbbértéke-
sítésére.  5.»

Bővül az oktatási
központ programja
Idén harmincéves a szovátai Teleki 
Oktatási Központ (TOK), amely bő-
víteni szándékozik tevékenységét. 
Burus Siklódi Botond, a Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetségé-
nek elnöke és Biró Zsolt, a TOK új 
igazgatója a várható programokról 
tájékoztatta a sajtót. Mint elhang-
zott, a rendelkezésre álló turiszti-
kai potenciállal ötvözve folytatnák 
a programokat. 3.»

Húsz helyszínnel
ünnepel a TIFF
Stílusosan húsz erdélyi hely-
színre terjeszti ki ünnepélyes 
megnyitóját az idén 20. szüle-
tésnapját ünneplő Transilvania 
Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF). 
A járvány miatt elnapolt idő-
pontban, július 23. – augusztus 
1. között szervezendő szemle 
díszmeghívottja a kortárs balett 
fenegyereke, az ukrán Szergej 
Polunyin lesz.  15.»

Ingyenes pénteki
utazás Kolozsváron
Korlátlanul, ingyenesen használ-
hatják péntekenként a tömegköz-
lekedési eszközöket a kolozsvári 
utasok. A kezdeményezéssel a 
kincses város a környezetvédelmi 
minisztérium által meghirdetett 
Zöld péntek elnevezésű projekt-
hez csatlakozott, amelynek célja 
a forgalom és a környezetszeny-
nyezés csökkentése is.  20.»

 » Az Európai 
Bizottság arra 
kötelezi Románi-
át, hogy találjon 
megoldásokat a 
15 évnél régeb-
bi gépkocsik 
beíratásának és 
használatának 
visszaszorítására. 
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Laposnya és Gyergyóremete 
a Romsilva zsákutcájában  4.»

Megtérítik az iskolától 
50 kilométernél távolabb lakó
diákok ingázását is  2.»

 8–9.
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