
ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

2021. JÚLIUS 15., CSÜTÖRTÖK
XXIII. ÉVFOLYAM, 134. SZÁM 
12 OLDAL + 4 OLDAL MELLÉKLET
SZABADELADÁSBAN: 3 LEJ,
ELŐFIZETÉSSEL 35 LEJ/HÓNAP (1,7 LEJ/LAP)
WWW.KRONIKAONLINE.RO 
TEL.: +40 264–705205, +40 264–705215

KASTÉLYOK MEGMENTÉSÉÉRT ÉS MEGISMERTETÉSÉÉRT KÜZDENEK

Fiatalos, nemes összefogás 
az erdélyi értékvédelemért

Összefogtak azok a nemesi származású fi atalok, akik szívükön viselik csalá-
di és kulturális hagyományaikat, valamint az erdélyi magyar kultúra jövő-
jét. Az AntePortum Egyesületet 2019 őszén hozták létre – Ugron Győzővel, 
az egyesület egyik alapítójával terveikről, tevékenységeikről beszélgettünk. 
Célul tűzték ki az erdélyi nemesi, kulturális értékek továbbvitelét. Az egy-
ház, az iskola és a hazaszeretet morális értékén túl szerintük a mai világban 
különösen fontos az általuk hozzáadott negyedik érték, a műemlékvéde-
lem, hiszen a visszaszolgáltatások korában ez nagyon aktuális, sok épület 
állapota, helyzete siralmas.  4.»

Nemcsak védeni, hasznosítani is kell. Az arisztokrata származású fi atalok egyesülete menedzseli a kutyfalvi Degenfeld-kastélyt

Magyarországot is
támadja Stelian Ion
Magyarországot is belekeverte 
Stelian Ion igazságügy-minisz-
ter a pártja, az USR–PLUS és 
az RMDSZ között a bírákat és 
ügyészeket vizsgáló ügyészség 
felszámolása kapcsán kirobbant 
vitába. Burkoltan arra utalt: 
azzal, hogy az RMDSZ ellenzi az 
ügyészség hatásköreinek átadá-
sát a DNA-nak, valójában a Ro-
mánia schengeni csatlakozását 
megakadályozni akaró Budapest 
politikáját képviseli.  5.»

Művelt Románia:
készül a reform
Augusztusig meg kell alakulnia a 
Művelt Románia projekt végrehaj-
tását negyedévenként ellenőrző 
tárcaközi munkacsoportnak, szep-
tember 10-éig pedig kormányhatá-
rozatot fogadnak el a gyakorlatba 
ültetés ütemtervéről. Tegnap a 
kormány memorandumot fogadott 
el a Klaus Iohannis államfő által 
kezdeményezett oktatási reform 
megvalósításáról.  2.»

Jótékonyság 
az összetartozásért
Elkezdődött Budapesten az „Egy 
vérből vagyunk” jótékonysági 
futás, a 600 kilométeres, 6 napon 
át tartó táv teljesítésével a Maros 
megyei Magyarfülpös református 
diákotthonának lakóit segítik. 
Potápi Árpád János államtitkár 
hangsúlyozta: a véradással és a 
futással ráirányítják a fi gyelmet a 
nemzeti összetartozásra.  3.»

Rajtol a többesélyes
Liga 1
A hazai Szuperkupát nem nyerte 
meg, a Bajnokok Ligája első selejte-
zőköréből is csak hosszabbítás után 
jutott tovább, de a fogadóirodák az 
idei szezonban is a Kolozsvári CFR-t 
tartják főesélyesnek a Liga 1-es lab-
darúgó-bajnoki cím elhódítására. A 
címvédő fellegváriak új edzővel és 
átalakult kerettel kezdik a szezont, 
miközben az FCSB és a Craiovai 
Universitatea megfosztaná őket a 
trónjuktól.  11.»

 » Az épüle-
tek, kastélyok 
hasznosításához 
hozzátartozik 
azok népszerű-
sítése is: olyan 
projektjeik is 
vannak, amellyel 
a nagyközönség 
fi gyelmét hívják 
fel ezekre.
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Vírusállóbbnak bizonyult 
a székelyföldi turizmus  6.»

Fékeznék az építőanyagárak
robbanását, vizsgálja a drágulást
a Versenytanács  6.»
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Ezer kilométerekről borzolt kedélyek –
interjú Babják Zoltánnal, 
Beregszász polgármesterével 1., 3.




