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KLAUS JOHANNIS INKÁBB MUNKAHELYNEK TEKINTI AZ ÁLLAMFŐSÉGET

Négy elnöki év a bukaresti 
kormány ellenében

Meglehetősen felemás az államfői tisztségbe négy évvel ezelőtt beiktatott 
Klaus Johannis tevékenységének megítélése. A lapunk által megkérdezett 
elemzők szerint az elnök a szociáldemokraták kormányzásának sikertelen-
ségében, a párt szétzilálásában volt érdekelt, minden rendelkezésére álló 
eszközzel akadályozta a törvényhozási folyamatokat, külpolitikai téren pe-
dig vakon követte a német kancellár irányvonalát. Akad, aki szerint a nullá-
val egyenlő az államfő tevékenysége.  9.»

Klaus Johannis elnök folyamatosan nyeregben érzi magát, és azt igyekszik sugallni a külvilágnak, hogy ő szabja meg az irányt

Megfékeznék az
élelmiszer-drágulást
Miután befagyasztotta a föld-
gáz és villamos energia árát, az 
alapélelmiszerek drágulásának a 
korlátozását fontolgatja sajtóérte-
sülések szerint a szociálliberális 
kormány. Közben a mezőgazda-
sági minisztérium „ráuszította” 
a Versenytanácsot a sütőipari és 
cukrásztermékeket gyártó cégekre: 
az áremeléseket kell górcső alá 
venniük.  6.»

Százmillió euró a
külhoni magyaroknak
Több mint 32 milliárd forint 
(mintegy százmillió euró) költ-
ségvetési támogatást különített 
el az Orbán-kormány különböző 
külhoni beruházások, fejlesztések 
megvalósítása érdekében, illetve 
szervezetek működése számára. 
A Sapientia Alapítvány több mint 
hétmilliárd forintot kapott. 2.»

Szabadlábon Elena
Udrea és Alina Bica
Szabadon engedték Costa Ricán Ele-
na Udreát és Alina Bicát – derült ki 
kedden. Elena Udrea volt turisztikai 
miniszter, és barátnője, Alina Bica, 
a szervezett bűnözés és terrorizmus 
elleni ügyészség (DIICOT) egykori 
vezetője büntetőpereik utolsó 
szakaszában menekültek a közép-
ame rikai országba. Udrea kiszaba-
dulása után a „rendszer” törvényte-
lenségeit ostorozta. 5.»

Múltfeltárás az óvári
ferences kolostorban
Szelfi versennyel, reneszánsz 
villámcsődülettel, slam poetry-
vel népszerűsítik a kolozsvári 
óvári ferences kolostort a János 
Zsigmond Unitárius Kollégium 
diákjai az Örökségünk Őrei moz-
galom keretében.  A kolostor volt 
egyébként a tanintézmény első 
épülete, János Zsigmond fejede-
lem édesanyja uralkodása idején 
vált unitárius iskolává. 12.»

 » Az elnök az 
elmúlt néhány 
hónapban egyre 
inkább aktivizá-
lódott és tuda-
tosan készül a 
2019-es elnökvá-
lasztás kampá-
nyára.
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Körözik a hatóságok Olosz Gergely
volt RMDSZ-es szenátort  3.»

Óévbúcsúztatás, újévköszöntés
az erdélyi színházakban  8.»
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