
A PRO ECONOMICA SZERINT ALAPTALANOK A ROMÁN KIFOGÁSOK

Bukarest támadja a magyar
gazdaságfejlesztési programot

Élesen kitámadta a magyar kormány Erdélyben is megvalósuló gazdaságfej-
lesztési programját Románia budapesti nagykövete, diszkriminációval és a 
román, valamint az uniós jogszabályok áthágásával vádolva Budapestet. 
A román külügyminisztérium korábban is szóvá tette, hogy a magyar kormány 
programjáról nem született kétoldalú megállapodás. A program erdélyi lebo-
nyolítását végrehajtó Pro Economica ügyvezetője diplomatához méltatlan, 
valótlanságokat tartalmazó nyilatkozatnak nevezte a nagykövet kijelentéseit. 
Kozma Mónika a Krónikának elmondta, az uniós jogszabályok szerint nincs 
szükség semmiféle kétoldalú egyezségre, ugyanakkor más államok kormányai 
is fi nanszíroznak különböző programokat Romániában. 2.»

Milyen diszkrimináció? Bukarest állításával ellentétben román nemzetiségű személyek is pályázhatnak a magyar kormány támogatására

Orban: jövőre nő a
nyugdíjpont értéke
Nem marad el a nyugdíjtörvénybe 
foglalt 40 százalékos nyugdíjemelés 
– Ludovic Orban kormányfő ígérete 
szerint alkalmazni fogják a szoci-
álliberális kabinet által elfogadott, 
Klaus Johannis államfő által alkot-
mánybírósági jogorvoslatot köve-
tően kihirdetett nyugdíjtörvényt. 
Orban szerint a nyugdíjemelés nem 
fog „költségvetési apokalipszist” 
eredményezni.  6.»

Vége a Dăncilă-
korszaknak
Ha nem is könnyen, de sikerült 
rábírni Viorica Dăncilát, hogy 
távozzon a Szociáldemokrata 
Párt éléről. A korábbi kormányfő 
a párt végrehajtó testületének 
maratoni ülése végén lemon-
dott. A PSD-t ideiglenesen 
Marcel Ciolacu, a képviselőház 
elnöke vezeti, aki szerint az új 
vezetés elsődleges teendője a 
tisztújító kongresszus megszer-
vezése. 5.»

Az államé maradhat
a Boncza-kastély
Egyre valószínűbb, hogy állami 
tulajdonban marad a csucsai 
Boncza-kastély, miután idén 
harmadszor is a Kolozs megyei 
önkormányzat javára döntött a 
bíróság a Veturia Goga örökö-
sei által indított perben. Vákár 
István alelnök szerint a közel 
másfél évtizede tartó pereskedés 
alatt karbantartás címen helyre-
állították az ingatlant.  3.»

„A kabinet változott,
a mentalitás nem”
Becsületesen elszámolta a szo-
ciáldemokrata (PSD) kormány a 
2019-es évi állami költségvetés 
bevételeit, de az sincs rendjén 
Édler András szerint, hogy a 
nemzeti liberális párti (PNL) ka-
binet is arra összpontosít, hogy 
kifi zessék a szociális juttatáso-
kat, illetve a rosszul gazdálkodó 
önkormányzatoknak a működés-
re, valamint fi zetésekre biztosít-
sák a fedezetet.  7.»

 » Marius La-
zurca, Románia 
budapesti nagy-
követe szerint 
a programot a 
román hatóságok 
közreműködé-
sével kellene 
lebonyolítani.
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Nem kell tartani 
a rezidens orvosoktól  4.»

Sz. Horváth István igazgató 
a partiumi művelődési céhről  9.»
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Szakács Árpád: utasítsuk vissza
a halálkultusz prófétáit 2–3.
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