
BALOLDALI RENITENS HONATYÁK SZAVAZATAIVAL MENT ÁT AZ ÚJ KABINET

Megszavazták: Romániának is
van Orban-kormánya

Ludovic Orbannak hívják tegnaptól Románia új miniszterelnökét, miután a 
parlament két háza együttes ülésén 240 vokssal bizalmat szavazott a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) elnöke által vezetett kisebbségi kabinetnek. Az Orban-kor-
mány hivatalba lépéséhez szükséges voksokat a Pro Románia Victor Ponta párt-
elnökkel szembeszálló képviselői és szenátorai szállították, akik szembementek 
Ponta utasításával, és részt vettek az ülésen, biztosítva egyúttal a parlament 
határozatképességét is. Ludovic Orban arról beszélt: kormánya korlátozott, egy 
évre szóló mandátummal bír, ezen idő alatt pedig építkezni kíván. Egyúttal tisz-
teletéről biztosította a magyar közösséget. 5.»

Új tisztségben. Ludovic Orban kormányát a szociáldemokraták és a Pro Románia bojkottja ellenére is támogatta a parlament

Nyelvi ajánlások
szankciók nélkül
Megszavazta a Bálványoson 
útjára indított nyelvi jelentést az 
Európa Tanács önkormányzati 
kongresszusa Strasbourgban. A 
Nyelvhasználat a helyi és regioná-
lis önkormányzatokban című do-
kumentum tegnapi ismertetésekor 
Tamás Sándor Kovászna megyei 
tanácselnök úgy fogalmazott, a 
kezdeményezés megerősíti, hogy 
„jó úton haladunk”.  3.»

Szánalmasnak tartják
a „Makkai-show-t”
Minősíthetetlennek, az RMDSZ 
szellemiségével összeegyeztet-
hetetlennek tartják a szövetség 
marosvásárhelyi tisztségviselői 
Makkai Gergely alpolgármester 
szereplését a legutóbbi tanács-
ülésen. Kovács Levente, a megyei 
szervezet ügyvezető elnöke nem 
zárja ki a párton belüli szankció 
lehetőségét sem.  2.»

Külföldi hús kerül
a felvágottba
A tavalyi 95 százalékról 5 százalék-
ra csökkent a romániai húsfeldol-
gozók által felhasznált húsmeny-
nyiségben a belföldi termelésből 
származó sertéshús aránya – 
jelentette ki Dana Tănase, a Román 
Húsipari Egyesület (ARC) elnöke. A 
szakma a hatóságoktól vár mielőb-
bi határozott fellépést az afrikai 
sertéspestis terjedésének megaka-
dályozása érdekében. 7.»

„Hazai hangok” a 
Fölszállott a pávában 
Udvarhelyszéki népdalokkal ké-
szül a székelyudvarhelyi Nyitnikék 
énekegyüttes a Fölszállott a páva 
gyerekévadának élő adására. A há-
romtagú formáció az elődöntők 
közeledtével már komolyabban 
áll hozzá a megmérettetéshez. 
A Duna Televízió nézői november 
22-én tekinthetik meg Csiki Zsófi a, 
Deák Boglárka és Tifán Anna pro-
dukcióját.  12.»

 » Orban emlé-
keztetett, sürgős 
intézkedéseket 
kell megtenniük, 
például sürgőssé-
gi kormányrende-
lettel kell véghez 
vinni a költség-
vetés-kiigazítást, 
hogy a közintéz-
mények pénzhez 
jussanak.
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Tüntettek a famaffia ellen,
erdő és erdész védelmében  4.»

Csökkent, de még mindig nagy
a romániai szegénység  6.»

Kolozsváron
az európai
színházak
 legjava  9.»
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