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A MINIMÁLBÉR-EMELÉS KÉRDŐJELES, A NYUGDÍJEMELÉS BIZTOSNAK TŰNIK

Politikai kormányprogram, 
kevés konkrétummal

Felpörgetné a beruházásokat, hatékonyabbá tenné az adóbegyűjtést, 
támogatná a vállalkozói formát a parlament bizalmi szavazására váró 
Orban-kormány a Nemzeti Liberális Párt (PNL) által kidolgozott kormány-
program szerint. A döntéshozók elé beterjesztett dokumentum túl sok 
konkrétumot amúgy nem tartalmaz, inkább általános elvekben határozza 
meg, hogy milyen pénzügyi és gazdaságpolitikai intézkedésekre számít-
hatunk, amennyiben a honatyák többsége bizalmat szavaz a PNL-kor-
mánynak. Mint Králik Loránd egyetemi adjunktus, a Partiumi Keresztény 
Egyetem (PKE) gazdaságtudományi tanszékének oktatója is rámutatott a 
Krónika megkeresésére, igazából politikai programot tett közzé a beikta-
tásra váró Orban-kormány. 7.»

Számolgatnak. Több pénzügyi és gazdaságpolitikai intézkedést is tervez a PNL-t, a defi citcél betartását azonban nem garantálják

Tovább dagad 
a Colectiv-botrány
Tovább nő a négy évvel ezelőtt a 
bukaresti Colectiv nevű szórako-
zóhelyen kirobbant, 64 halálos 
áldozatot követelő tűzvész ható-
sági kezelése miatti botrány. A 
Libertatea című bulvárlap tegnap 
olyan hangfelvételt tett közzé, 
amelyen Sorina Pintea egész-
ségügy-miniszter arról beszél: 
egészségügyi vezetők felrótták 
neki, hogy a mentéssel kapcsola-
tos dokumentumokat adott át a 
nyomozó hatóságoknak.  5.»

„Új egységre 
van szükség”
Olyan autonóm magyar politikai 
és társadalmi közélet kialakí-
tásán és megszervezésén kell 
munkálkodni, amely mindenféle 
opportunizmus, meghátrálás és 
megalkuvás nélkül, a lehető leg-
hatékonyabban és legeredménye-
sebben képes szolgálni az erdélyi 
magyar nemzeti közösség javát és 
jövőjét – fogalmazta meg az EMNT 
hétvégi küldöttgyűlésén Tőkés 
László, a tanács újraválasztott 
elnöke.  6.»

Dan Tanasă 
újabb győzelmei
Két háromszéki község, Ozsdola és 
Zágon ellen nyert alapfokon a bu-
karesti törvényszéken Dan Tanasă. 
A hivatásos feljelentő az általa 
alapított Méltóságért Európában 
Polgári Egyesület nevében indított 
pereket a két község polgármestere 
ellen, és most blogján arról számol 
be, hogy mindkét esetben alap-
fokon számára kedvező döntés 
született.  2.»

Lackfi : „versben járj,
tovább érsz!”
Nagyváradon kezdte erdélyi és 
partiumi körútját a hét végén 
Lackfi  János magyarországi 
író, költő, aki rendhagyó zenés 
irodalmi esttel örvendeztette meg 
közönségét. A verses rendez-
vényt a napokban több erdélyi 
településen láthatja, hallhatja a 
közönség. 

 » Ludovic 
Orban a na-
pokban úgy 
nyilatkozott, a 
nyugdíjtörvény 
érvényben van, 
és az új kormány 
tiszteletben fog-
ja tartani azt.
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Tűz ütött ki a Láncos 
templomban  2.»

„Magyarbarát” 
prefektusi döntés  4.»

Óraszámcsökkentés csak
tantervmódosítással  3.»
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