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TÖBB PÉNZ MARADHAT A BÜDZSÉBEN A TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK NYOMÁN

Máris megszorításokra
kényszerül az Orban-kormány

A NAP ÍRÁSAIBÓL

MOGYE: a Sapientia
jelenthet „mentőövet”
A magyar kormány továbbra is
támogatja a küzdelmet a marosvásárhelyi római katolikus
gimnázium és az orvosi egyetem
érdekében – jelentette ki tegnap
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Megjegyezte ugyanakkor:
ha a helyzet indokolttá teszi, a
Sapientia egyetemen folytatódhat
a magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés Erdélyben. Hozzátette: a magyarság nem vesztette
el Erdélyt. » 5.

Bányászmúzeum
létesülhet Nagybányán
A nagybányai festőiskola tagjainak festményeiről visszaköszönő
régi bányászházakat próbálja
megőrizni az utókor számára a
városvezetés, amely megvásárolná, visszaállítaná eredeti állapotába, és tájházként működtetné
ezek egyikét. Az RMDSZ kezdeményezését legutóbbi ülésén
fogadta el a helyi tanács. » 3.

Kiváltságosak. A különleges katonai nyugdíjakhoz nem mer hozzányúlni a kormány, pedig 9 milliárd lej megy hasonló juttatásra évente

Különleges nyugdíjak eltörlésére, valamint a közalkalmazottak bér- és nyugdíjhalmozásának megtiltására készül az Orban-kormány – csupa olyan intézkedés,
amelynek köszönhetően több pénz maradna az államkasszában, amelyet elég
nagy mínuszban hagyott hátra a szociáldemokrata (PSD) kabinet. Nem minden
különleges öregségi járandósághoz nyúlnak ugyanakkor hozzá a liberálisok
(PNL), a katonák, bírák és ügyészek továbbra is kapnák a magas juttatásokat –
márpedig ezek teszik ki a speciális nyugdíjak legnagyobb hányadát. Széles körű
politikai egyetértés alakult ki közben akörül, hogy a közalkalmazottaknak dönteniük kelljen, nyugdíjat vagy fizetést akarnak kapni, a kettő együtt ne legyen
lehetséges, csak kivételes esetekben lehessen halmozni a két összeget. Puskás
Bálint volt alkotmánybíró a Krónika megkeresésére úgy nyilatkozott, nem ütközne alaptörvénybe a kezdeményezés gyakorlatba ültetése. 6–7.

Mázsálás kenőpénzért:
PSD-politikusok is érintettek

»

»

A 2018-as
költségvetésben
9,0996 milliárd
lejt irányoztak
elő a különleges
nyugdíjakra,
amiből 8,096
milliárd ment az
állami katonai
nyugdíjakra,
mintegy 1 milliárd lej szolgálati
nyugdíjakra.

PINTIFOTÓ:
ATTILA

Bentlakássá válhat
a Hollanda-villa
Marosvásárhely melletti villájába
fogadná be a Sapientia egyetem
rászoruló hallgatóit az intézmény
egyik ötletgazdája és alapító
professzora, Hollanda Dénes.
A nyugalmazott dékán a leendő
bentlakók ellátásáról is gondoskodna. A kollégium legkésőbb
jövő év szeptemberében kezdi el
működését. Később akár 18 diákot
is befogadhat évente. » 4.

Kötetben az 1989-es
udvarhelyi események
Hiánypótló kiadvánnyal rukkolt
elő a székelyudvarhelyi RMDSZ:
az 1989-es forradalom 30. évfordulójára kötetbe gyűjtötték azon
székelyudvarhelyiek visszaemlékezéseit, akik tevőlegesen részt
vettek az eseményekben. A korabeli képekkel illusztrált könyv
bemutatója pénteken lesz. » 3.

2.

Ma is kelendő Erdélyben a könyv:
adventi vásár Kolozsváron » 9.

Magyarország a 14. helyen zárt
a női kézilabda-vb-n » 11.

