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Kevesebb marad oktatásra 
és sztrádaépítésre

Többek között az oktatási, a belügyi és a közlekedési minisztériumoktól von 
el költségvetési erőforrásokat a 2019-es évi állami büdzsé második kiigazí-
tása, amelyet várhatóan a napokban fogad el az Orban-kormány. A liberá-
lisok azt mondják, a szociáldemokraták még a nyugdíjak biztosítására sem 
utaltak ki elegendő pénzt. A vártnál jóval nagyobb lehet számításaik szerint 
a költségvetési hiány, amelyről Klaus Johannis államfő úgy véli, még jövő-
re sem biztos, hogy a maastrichti szerződésben rögzített 3 százalékos szint 
alá lehet szorítani. „Nincsenek jó döntések, amikor a költségvetési hiány 3 
százalék felett van” – értékelt tegnap a tervezet nyilvánosságra hozatalát 
követően a Krónika megkeresésére Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi 
frakcióvezetője, aki szerint amúgy borítékolható volt az idei defi cit.  6.»

Megkurtított sztrádabüdzsé. A közlekedési minisztérium költségvetéséből 1,08 milliárd lejt von el az Orban-kormány

Brüsszeli „pofon”
a medvegondra
A Hargita, Kovászna, Maros és 
Brassó megyei vezetők petíciót 
nyújtottak be az Európai Parla-
menthez, amelyben ismertetik, 
hogy az elszaporodott medveállo-
mány veszélyezteti az emberéle-
tet, és a javak sincsenek bizton-
ságban. A petíciót regisztrálták 
az EP oldalán, a petícióbizottság 
elemzi, majd a kivonata megjele-
nik az EP hivatalos oldalán, akkor 
minden állampolgár aláírásával 
támogathatja.  3.»

Kastélyörökösök:
nem a fellebbezésre
„Kizártnak tartom, hogy csak a 
bizonyítékok alapján született 
volna ez az ítélet” – nyilatkozta 
Kincses Előd ügyvéd, miután a 
galaci táblabíróság másodfokon 
is jóváhagyta a korábbi visz-
szaszolgáltatás felülvizsgálatát 
az árkosi Szentkereszty-kastély 
ügyében. 4.»

Női prefektusa lehet 
Maros megyének
Több név is szárnyra kapott annak 
kapcsán, hogy a prefektusok és 
alprefektusok leváltása esetén kik 
lehetnek a hónap elején hivatalba 
lépő liberális kormány területi 
képviselői a magyarlakta megyék-
ben. Maros megyének női prefek-
tusa lehet, Hargitában önjelölt 
jelentkezett. 2.»

Oidipusz időtlenné
váló sorsdrámája
Filmművészeti látvány erejével 
hat, minden egyes színpadképe 
majdhogynem egy-egy külön 
festmény, de nemcsak ezért 
ragadja magával a nézőt – többek 
közt ez is elmondható a Silviu 
Purcărete rendezte, Oidipusz 
című nagyszebeni előadásról, 
amelyet az Európai Színházi Unió 
18. fesztiválja keretében láthatott 
a közönség a Kolozsvári Állami 
Magyar Színházban. 9.»

 » A kormány 
szerint a költ-
ségvetés-kiiga-
zításra azért van 
szükség, mert 
egyes állami 
intézmények mű-
ködtetésére nem 
volt elég pénz 
kiutalva.
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Drágul a sertéshús
az ünnepek közeledtével  7.»

Nem foglalkozott a bajbajutott
nemzetiségével a román adakozó 12.»

Bemutatták Botházi Mária új,
Biorobot című kötetét  9.»
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