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MÉG AZ IDEGENFORGALMI HOLTSZEZONT IS FELPEZSDÍTETTÉK A CSEKKEK

A NAP ÍRÁSAIBÓL

Hosszan tart a csúcsidény
az üdülési utalványok révén

Megint „megtalálta”
a DNA Tăriceanut
Nyolcszázezer dollárnyi kenőpénz elfogadásával gyanúsítja a
korrupcióellenes ügyosztály Călin
Popescu-Tăriceanut, a szenátus
elnökét, volt miniszterelnököt.
A politikus cáfol, és az újabb
korrupciógyanút az „államhatalmat illegitim módon magukhoz
ragadó” erők bosszújának tartja,
válaszlépésnek arra, hogy szót
emel az igazságszolgáltatás túlkapásai ellen. » 5.

Manfred Weber
az EPP csúcsjelöltje
Manfred Webert, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusát választotta meg csütörtökön
az Európai Néppárt (EPP) úgynevezett csúcsjelöltjévé az Európai
Bizottság elnöki posztjára a
pártcsalád helsinki kongresszusán. Vagyis ha az EPP EP-választást nyer, ő válthatja Jean-Claude
Junckert. Weber megválasztását
támogatta a Fidesz és az RMDSZ
is. » 5.

Bár az utalványok mellett a jó idő is közrejátszott ebben, mintegy 80 százalékos volt a telítettség a parajdi szálláshelyeken az elmúlt héten

A nyári csúcsidényen túl is lényegesen több a turista a felkapott erdélyi
üdülőövezetekben, most már egyértelműen kijelenthető, hogy fellendítette
a belföldi turizmust az üdülési utalványok rendszere. Bár már az első kilenc
hónapban öt százalékos volt a bővülés, a forgalom 40 százalékos emelkedésére számítanak az év végére a népszerűbb üdülőtelepeken, a legkorábban
kapott csekkek érvényességi ideje ugyanis hamarosan lejár. » 7.

»

Mintegy 40
százalékos növekedéssel fogják
zárni az évet
Parajd turisztikai
egységei.
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Segítik a magyar
gazdálkodókat
Jól képzett falugazdászok segíthetik a határon túli magyar gazdálkodók boldogulását: a tervek
szerint a budapesti agrártárca hamarosan elindíthatja a
programot, amelynek keretében
számos támogatáshoz és pályázati pénzhez juthatnak hozzá az
érintettek. » 8.

Brüsszelben nem
tényező Románia
Románia súlytalan országnak számít az Európai Unióban, Bukarest
egyetlen olyan érdekszövetségnek sem tagja, amely alakíthatja
a brüsszeli politikát. Szakértők
szerint a fő okok között említhető
a román politikusok felkészületlensége, s a külpolitikai vízió
hiánya. » 3.

MA
HETI

Nem ízlik a „román flekken”:
cenzúráznák az előadás plakátját
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