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RÉSZSIKERT ÉRT EL AZ ÁLLAMFŐ, ÚJRA A PARLAMENT ELŐTT A BÜDZSÉ

Tart a politikai állóháború 
a költségvetés miatt

Visszaküldte a parlament elé a 2019-es évi állami költségvetési törvényt Klaus 
Johannis államfő, miután az alkotmánybíróság elutasította az általa beter-
jesztett óvást, ugyanakkor alaptörvénybe ütközőnek minősítette az államház-
tartási hiány növelését célzó jogszabályt. „Az üzenet egyszerű: készítsenek 
egy egészséges költségvetést!” – üzente az államfő, aki kitart amellett, hogy 
kizárólag a kormánykoalíció okolható a büdzsé késlekedéséért. A kormányzó 
szociálliberális szövetség ezzel szemben az államfőt hibáztatja a beruházá-
sok és a gyermekpénzként emlegetett támogatás emelésének késlekedése 
miatt, és a polgárok nevében is bocsánatkérést vár. 6.»

Akadályfutás. Tovább késik a gyermekpénzként emlegetett támogatás emelését lehetővé tevő költségvetés

Orban: nem kell 
kormányba az RMDSZ
Szeretné elkerülni Ludovic 
Orban, a Nemzeti Liberális Párt 
elnöke, hogy közösen kelljen 
kormányoznia az RMDSZ-szel. Er-
ről ő maga beszélt. Orban szerint 
elfogadhatatlan, hogy az RMDSZ 
rögzítette: a magyar lobogó nem 
csupán Magyarország, hanem 
az egész magyar nemzet jelké-
pe, és provokatívnak nevezte a 
románokkal szemben az RMDSZ 
politikáját.  5.»

Kudarcos MPP–
RMDSZ-tárgyalások
Nem száll be az aláírásgyűjtésbe, 
és nem kampányol az RMDSZ 
EP-jelöltlistája mellett a Magyar 
Polgári Párt, miután nem sikerült 
megállapodnia a szövetséggel az 
európai parlamenti választásokon 
való együttműködésről. A két ala-
kulat tegnapi tárgyalásán az RMDSZ 
nemcsak egy befutóhely átadását 
utasította el, hanem a polgáriak 
erdélyi magyar koalíciós lista létre-
hozására tett javaslatát is. 4.»

Útmutató az 
örökbefogadáshoz
Egyre többen szeretnének gyere-
ket örökbe fogadni, de sok pár a 
hosszas eljárási procedúra miatt 
mégsem vág bele. Kevesen tudják, 
hogy egy korábbi törvénymódo-
sítás révén csökkent a várakozási 
idő, így arra biztatják az érdekelte-
ket, hogy merjenek kérdezni, mert 
az információhiány is akadály 
lehet.  4.»

Az opera székelyföldi 
hete világsztárokkal
Az opera és az operett székelyföl-
di fellegvárává válik júniusban 
Csíkszereda, hiszen több tíz éves 
szünet után ismét vendégszerepel 
a városban a Kolozsvári Magyar 
Opera társulata. A Székelyföldi 
Operahéten olyan előadásokat 
láthat a közönség, mint a Bánk 
bán vagy a Csárdáskirálynő, fellép 
többek közt Miklósa Erika világhí-
rű, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas 
opera-énekesnő is. 9.»

 » Az államfő 
ismételten hang-
súlyozta, hogy a 
2019-es büdzsé 
a „nemzeti 
szégyen költség-
vetése”, amely 
hamis számokra 
alapoz
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Befürödhetnek a kolozsváriak 
az akvaparkkal  3.»

Torkoskodás az éttermek
népszerűsítéséért  7.» Novák Katalin-interjú: sikeres

a magyar családbarát modell
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