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Az igazi karácsonyi ajándék 
nem váltható aprópénzre

Szenteljünk időt egymásra, és próbáljuk meg ezt úgy tenni, hogy ne fe-
szengjünk a karácsonyi ünnepi asztalnál – tanácsolja a kereszténység egyik 
legfontosabb eseményére, Jézus Krisztus születésének megünneplésére 
készülődő híveknek Balázs Attila tordaszentlászlói református lelkész. A 
tiszteletes a Krónikának adott interjúban kifejti, az igazi ajándék az, hogy 
oda tudunk fordulni az ember felé, egymás számára vagyunk olyan értékek, 
amelyek szebbé, élhetőbbé teszik az életünket.  4.»

Nem mondanak le
az adóügyi tervekről
Minden irányból össztűz zúdul az 
Eugen Teodorovici pénzügymi-
niszter által bejelentett adóügyi 
módosításokról szóló sürgősségi 
kormányrendelet-tervezetre. A 
tervezett intézkedést a Gazdasági 
és Társadalmi Tanács (CES) is ne-
gatívan véleményezte csütörtökön, 
a szociálliberális kabinet pedig 
várhatóan kisebb, nem lényegi 
módosításokkal pénteki ülésén 
fogadja el a különadókat. 9.»

Helyén maradt
a Dăncilă-kormány
Nem történt meglepetés a kormány 
ellen benyújtott bizalmatlansági 
indítvány csütörtöki szavazásán: 
az előre borítékolható eredmény 
született, vagyis a kabinet a helyén 
marad. A kormány megbuktatásá-
hoz szükséges 233 voks helyett az 
ellenzéknek csupán 161 szava-
zatot sikerült összeszednie a 163 
honatya aláírásával beterjesztett 
indítványhoz. Az RMDSZ nem is 
szavazott.  5.»

Maximálnák
a magyar voksokat
Románia látszólag a sikerei 
csúcsán áll, de soha nem volt 
ennyire megosztott – vont mérleget 
évértékelő nagyváradi sajtótájékoz-
tatóján Szilágyi Zsolt, az Erdélyi 
Magyar Néppárt elnöke, aki szerint 
az egyetlen kiutat a jelenlegi hely-
zetből a párbeszéd és a regionális 
törekvések jelenthetik. Beszélt a 
magyar–magyar párbeszéd és ösz-
szefogás fontosságáról is. 3.»

 » „Nagyon sok 
háztartásban az-
zal telik a készü-
lődés, hogy az 
emberek rendet 
raknak maguk 
körül, pedig 
előbb bennünk 
kellene rend 
legyen, és utána 
takarítsunk”.
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Tisztelt olvasóink!
Következő lapszámunk

a karácsonyi munkaszüneti
napok miatt december 27-én,

csütörtökön jelenik meg.

Áldott karácsonyi ünnepet!
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Áldott   karácsonyt!




