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DĂNCILĂ VÁLLALJA A KISEBBSÉGI KORMÁNYZÁST, FOGADKOZIK AZ ELLENZÉK

Túlélésre játszik a koalíciós 
partner nélkül maradt PSD

A Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) három miniszterének le-
mondásával tegnap kezdetét vette a bukaresti szociálliberális koalíció kiseb-
bik pártjának kivonulása a Viorica Dăncilă vezette kormányból. A hatalmi 
pozíción kívül az államfőjelöltségről is lemondó Călin Popescu-Tăriceanu 
alakulatának döntése nyomán a román Szociáldemokrata Párt (PSD) kisebb-
ségi kormányzásra készül, kétséges azonban, hogy a Dăncilă-kabinet talpon 
tudna maradni egy bizalmi szavazás vagy bizalmatlansági indítvány esetén. 
Az RMDSZ közölte: nem támogatna egy PSD-kormányt. Pászkán Zsolt politi-
kai elemző úgy véli: bár rendkívül nehéz helyzetbe került a kormányzó PSD, 
egyik ellenzéki párt sem tolong, hogy az államfőválasztás előtt szűk három 
hónappal átvegye a kormányzást. A budapesti Külügyi és Külgazdasági Inté-
zet külső szakértője a Krónikának elmondta, az RMDSZ számára most bármi-
lyen kormányzati ígéret inkább csapda lenne. 

Felbomlott a balliberális koalíció. Călin Popescu-Tăriceanu kivonta pártját a hatalomból, egyúttal a szenátus éléről is távozni készül

Még eltörölhetik
a rekordbírságot
Katona Mihály korondi polgármes-
ter bízik abban, hogy a csíkszeredai 
törvényszék fi gyelembe veszi bizo-
nyítékait, és eltörli azt a csaknem 
100 ezer eurós bírságot, amelyet a 
Községháza felirat eltávolításának 
állítólagos elmulasztása miatt 
kapott. Ellenkező esetben kiközlik 
a büntetés pontos összegét, ame-
lyet az elöljáró semmiképpen sem 
tudna kifi zetni.  4.»

Kamerák, riasztók
a közbiztonságért
A Romániában működő bizton-
sági rendszerek, köztéri kamerák 
jelentős része réginek számít, ám 
szakértők szerint ez nem jelenti 
föltétlenül azt, hogy nem haté-
kony. Kilyén Sándor mérnök, egy 
sepsiszentgyörgyi biztonságtech-
nikai cég tulajdonosa a Króni-
kának elmondta, a lakást nem a 
kamerarendszer, hanem a riasztó 
védi, az pedig 20–25 év után is 
ugyanúgy működik. 2.»

Medencebezárás
jöhet Vásárhelyen
Nem nyitják meg szeptemberben a 
Víkendtelepen található, felfújható 
sátorral fedett, olimpiai méretű 
úszómedencét – tudatta a maros-
vásárhelyi városháza. A megszorító 
intézkedést – amely több száz profi  
sportolót és úszni tanuló gyereket 
érint – ismét az RMDSZ „nyakába 
varrja” a polgármesteri hivatal, 
mivel a szövetség vásárhelyi 
tanácsosai nem szavazták meg a 
városvezetés által elképzelt költség-
vetés-kiegészítést. 4.»

Hídépítés, nem
„cigánysimogatás”
A sepsiszentgyörgyi Őrkő negyed-
ben élő mintegy négyezer fős 
roma közösség és a város többi 
részében lakók között tátongó 
szakadékot próbálja áthidalni a 
hétfőn kezdődött Manus (cigá-
nyul ember) Őrkői Cigánytalálko-
zó. A helyi Lármafa Egyesület har-
madik alkalommal szervezi meg a 
színes kisfesztivált. 12.»

 » Klaus Jo-
hannis államfő 
szerint vannak 
megoldások a 
jelenlegi hely-
zetre, ő pedig 
gondoskodni fog 
arról, hogy olyan 
megoldást vá-
lasszanak, amely 
tiszteletben tart-
ja az alkotmány 
előírásait.
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Harmadszor futnak neki a válaszúti
Bánffy-kastély restaurálásának  3.»

A szociális segélybe kerülhet
a szerencsejátékon nyert pénz  5.»

A Teleki Téka ritkán látható tereit is
bemutatták a Vásárhelyi Forgatagon
 9.»
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