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GYEREKVÁLLALÁS ÖSZTÖNZÉSÉVEL A DEMOGRÁFIAI KATASZTRÓFA ELLEN

Bukarest is ellesheti a magyar
családtámogatási modellt

Európa országai közül 2017-ben Romániában és Bosznia-Hercegovinában 
volt a legkisebb a teljes termékenységi arányszám, 1,2 – azaz ennyi volt a 
szülőképes korú női népességre jutó születések átlaga, ami gyakorlatilag 
demográfi ai katasztrófát jelent. Eközben Magyarország a bőkezű család-
támogatási programoknak köszönhetően előrelépett a sereghajtó államok 
közül. Horváth Anna, az RMDSZ ügyvezető alelnöke, a szövetség családügyi 
szakpolitikusa a Krónikának elmondta: a magyar példa ismeretében közvi-
tát kezdeményezne egy új romániai családtámogatási modell kialakításáról, 
amelyhez mindenekelőtt politikai partnereket kell keresni. 4.»

Megfordítható folyamat. Családtámogatási törvénycsomagra lenne szükség, amely serkentené az erdélyi magyarok gyerekválallási kedvét is

Jöhet a nemzeti
összetartozás éve
A Kárpát-medencei Magyar Kép-
viselők Fóruma (KMKF) javas-
latára a nemzeti összetartozás 
évének nyilváníthatja a magyar 
kormány a 2020-as esztendőt. 
A testület budapesti ülésén Szij-
jártó Péter azt ígérte a Kárpát-me-
dencei magyar nemzeti közösség 
tagjainak, hogy továbbra is szá-
míthatnak a magyar kormányra 
és külpolitikára. 5.»

Székely színekbe
borul Udvarhely
Besegít a székely zászlók magán-
területen történő kitűzésébe a 
Magyar Polgári Párt (MPP) székely-
udvarhelyi szervezete, amelytől 
ingyenesen lehet lobogókat igé-
nyelni, miután el kellett távolítani 
a jelképeket a polgármesteri hivatal 
homlokzatáról. Emellett a polgári-
ak továbbra is gyűjtik a támogatói 
aláírásokat a magyarellenességéről 
elhíresült Dan Tanasă ellen tett 
feljelentés ügyében. 2.»

Megsértődtek Sógor
Csaba ismerősei
Az ötödik helyre sorolt Sógor 
Csaba ellenszavazata mellett 
fogadta el a Szövetségi Képvi-
selők Tanácsa (SZKT) az RMDSZ 
európai parlamenti jelöltlistáját. 
A szövetség várja az EMNP és az 
MPP jelöltjeit is, míg az utolsó 
hely betöltését Kelemen Hunor 
vállalta. 3.»

Győzelemmel
kezdett a CFR
Győzelemmel kezdte a rájátszást 
a Kolozsvári CFR élvonalbeli 
labdarúgócsapata. Alin Minteuan 
edző kinevezése óta a fellegváriak 
veretlenek a Liga 1-ben, a Sepsi 
OSK-t pedig sorozatban harmad-
jára múlták felül két hét leforgása 
alatt. Eugen Neagoe szentgyörgyi 
edző szerint igazságtalan ered-
mény született, ám a CFR trénere 
teljesen másként látta. 11.»

 » Románia 
az elkövetkező 
időszakban nagy 
árat fog fi zetni 
a tétlenségért, 
amiért a szociá-
lis támogatások 
rendszerét nem 
„hangolja át” 
családpolitikára.  
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Több ezren tüntettek tegnap
a székely szabadság napján 7.»

Kerge olimpia: két pápa a bolondos
járgányok versenyén  12.»
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