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A NAP ÍRÁSAIBÓL

Ingyenes iskolabuszokkal
a forgalmi dugók ellen

Újabb kolozsvári
korlátozások
A hét második felében életbe léphet a hétköznap is érvényes éjszakai kijárási tilalom Kolozsváron,
miután az aktív koronavírus-fertőzöttek aránya tegnap meghaladta
a 7,5 ezreléket. Temesváron káoszt
okoznak az ellentmondásos hatósági intézkedések. » 2.

Jól fog a magyar
sportszeradomány
Kovászna megyében 124 iskola
kapta meg a magyar kormány
sporteszközadományát tegnap:
összesen 193, labdákat, megkülönböztető mezt, ugrókötelet és
bójákat tartalmazó csomagot. A
program a budapesti Miniszterelnökség Nem zetpolitikai Államtitkárságánakkezdeményezésére,
a Bethlen Gábor Alapkezelő
támogatásával, a Ro má niai Magyar Pedagógusok Szövet ségének
(RMPSZ) szervezésében valósul
meg. » 3.

ILLUSZTRÁCIÓ.
KÉPÜNK FOTÓ: HAÁZ VINCE

Szexuális kapcsolat:
nem lesz „kibúvó”

Indulhat az iskolabusz. Könnyebb hozzáférést biztosítanának az oktatáshoz, miközben tehermentesítik a csúcsforgalmat

Törvénnyel próbálnak enyhíteni a nagyvárosok reggeli és délutáni forgalmi
dugóin: az önkormányzatok jövő tanévtől állami finanszírozással működtethetnek iskolabuszokat. Bár a Krónika által megkérdezett erdélyi magyar
önkormányzati illetékesek jó ötletnek tartják a kezdeményezést, több helyen gondot okozhat a foghíjas, régi járműpark. De olyan székelyföldi megyeszékhely is van, ahol inkább a gyaloglást népszerűsítik az immár több
városban működő Lábbusz program révén. » 4.

»

A lakhely
és az oktatási intézmény
közötti ingyenes
szállítást állami
költségvetésből
ﬁnanszírozzák
jövő tanévtől a
törvény szerint.

Súlyos nemi erőszaknak minősülne minden olyan cselekedet,
amely 14 év alatti kiskorúval való
szexuális kapcsolat létesítését fedi,
és az elkövető sem hivatkozhatna
enyhítő körülményként arra, hogy
az áldozat beleegyezett a szenátusban iktatott, büntető törvénykönyvet módosító tervezet értelmében.
A lapunknak megszólaló szakértők elmondták, erőltetett az az érv,
hogy egy kiskorú beleegyezhet a
nemi kapcsolatba. » 7.

Megnőtt a hitelezési
„étvágy”
Rekordot dönt a hitelezés üteme
Romániában, a lakossági kölcsönfelvétel megközelíti a több mint
egy évtizeddel ezelőtti gazdasági
válság szintjét. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint jó jel, hogy
a lakosság jobban megfontolja,
mire költ, ám nem segíti a gazdaság növekedését a cégek körében
tapasztalható alacsonyabb hitelfelvételi hajlandóság. » 6.

Folytatódik a vásárhelyi körgyűrű
„elterelő hadművelete” » 2.

Bár Florin Cîțu nem izgul,
ma várhatóan megbukik »

5.

Film készült Török Ignácról,
a rejtélyes aradi vértanúról

»

9.

