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A NÉMETORSZÁGI FORRÁSOKAT NEM VEGZÁLJÁK A ROMÁN HATÓSÁGOK

Zavartalan a szász közösség 
gazdaságfejlesztése Erdélyben

A román sajtó és a politikum érdeklődési körén kívül működik Brassó me-
gyei székhellyel az erdélyi szász közösség boldogulását gazdaságfejlesztési 
programokkal is támogató Saxonia Alapítvány. A szociális és gazdasági 
támogatás céljából létrehozott nonprofi t szervezet közel három évtizede 
közvetíti a német kormány költségvetési támogatását, és a Németország-
ban élő szász szervezetek adományait az erdélyi szászok irányába. A román 
sajtóban nem esik szó a szervezetről, annak tevékenységéről, működését a 
román politikusok nem vitatják, szemben az erdélyi magyarságnak szánt 
magyarországi fejlesztési programot lebonyolító Pro Economica Alapítvány-
nyal. Klaus-Harald Sifft  , a Saxonia Alapítvány ügyvezető igazgatója a Kró-
nikának elmondta, a projekt egy 28 évvel ezelőtt kötött egyezmény alapján 
fut, amelyet azóta nem kellett újratárgyalni. 4.»

Nem szúr szemet. A Klaus Siff t vezette Saxonia Alapítvány panziót is működtet a Brassó megyei Barcarozsnyón működő székhelyén

Veszélyhelyzeti
iszapbirkózás
Csütörtökön is folytatódott a hu-
zavona a kormány és az ellenzék 
között a jövő hét elején lejáró 
veszélyhelyzet meghosszabbítása 
kapcsán. A kormány továbbra is 
ragaszkodik ahhoz, hogy nem 
csak a gócpontokban, hanem az 
ország egész területén meg kell 
hosszabbítani a rendkívüli jogrend 
hatályát, mivel bárki bárhova 
utazhat. A PSD ezt nem akarja 
megszavazni.  5.»

Büntethető a csalá don
belüli netes erőszak
Immár a törvény szerint is erő-
szaknak minősül a családon belüli 
online zaklatás. Csép Andrea, a 
jogszabály-módosítás egyik kezde-
ményezője szerint ennek köszönhe-
tően büntethetővé válik, ha valaki 
például visszaél az élettársáról 
készült fotókkal. Ugyanakkor a 
rendelkezés a hasonló jellegű tettek 
megelőzését is szolgálja.  2.»

Távolabb a román
eurótól, mint két éve
Románia jelenleg egyet sem telje-
sít az euró bevezetéséhez szüksé-
ges négy gazdasági kritérium kö-
zül – derül ki az Európai Bizottság 
(EB) 2020. évi konvergenciajelen-
téséből. A Krónikának nyilatkozó 
szakértő szerint az ország jelen 
pillanatban távolabb van az eu-
róövezettől, mint két évvel ezelőtt, 
amikor az európai jegybank koráb-
bi jelentése készült. 6.»

Visszatér a Liga 1,
egyelőre nézők nélkül
A Liga 1-es labdarúgó-bajnokság 
rájátszásának harmadik fordu-
lójával indul hétvégén újra a 
sportélet Romániában. Nézők 
egyelőre nem lehetnek jelen a 
stadionokban, a Dinamo fut-
ballcsapatának első találkozója 
viszont máris veszélybe került az 
egyik alkalmazott pozitív korona-
vírustesztje miatt.  19.»

 » A Saxonia 
Alapítvány 
forrásainak 
csupán egy része 
érkezik a német 
szövetségi kor-
mányzat költ-
ségvetéséből, és 
igen jelentős a 
Németországban 
élő szász közös-
ségek pénzado-
mánya.
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Diszkrimináció éri a „lázmérőszűrőn”
fennakadt diákokat  2.»

Nem feltétlenül észszerű szabályok
mellett nyithatnak meg újra
a fitnesztermek  17.»
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