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WINKLER GYULA EP-KÉPVISELŐ SZERINT TÖBB PÉNZ JUT REGIONÁLIS FEJLESZTÉSRE

Sürgősen fel kell készülni 
az uniós alapok lehívására

A négy napon és négy éjszakán át tartó EU-csúcson megszületett kompro-
misszummal még nincs vége az EU 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó 
keretköltségvetéséről és a koronavírus-járvány okozta gazdasági és társadal-
mi károk helyreállítását célzó pénzügyi csomagról szóló, tagállamok közötti 
vitának, az Európai Parlamentben újabb csatározások várhatóak Winkler Gyu-
la EP-képviselő szerint. Az RMDSZ-es politikus a Krónikának nyilatkozva úgy 
vélekedett, több jó eleme van az európai uniós csúcstalálkozón a tagállamok 
vezetői által elfogadott megállapodásnak, bár még sem az Unió hétéves keret-
költségvetése, sem a koronavírus-járvány okozta károk helyreállítását célzó 
pénzügyi csomag nem végleges. Meglátása szerint ugyanakkor ha nem sikerül 
kilábalni a válságból a következő években, a huszonévesek munkanélküliként 
kezdik az életpályájukat, viszont ha sikerül ezzel a támogatással leküzdeni a 
nehézségeket, a közös teherviselés nem lesz olyan nyomasztó.  6.»

Kompromisszum kell. Winkler szerint van esély arra, hogy az EP véglegesíti a költségvetést, a helyreállítási csomagot pedig a tagállamok ratifi kálják 

Nem oktathatnak
elítélt tanárok
Nem tölthetnek be pedagógusi, 
nevelő-oktatói, vezetői tisztséget a 
romániai közoktatásban és felsőok-
tatásban azok, akiket jogerősen el-
ítéltek a szakma gyakorlása közben 
személy ellen elkövetett szándékos 
bűncselekményért. Arról is döntöt-
tek, hogy az állam fi nanszírozást 
biztosít az óvodába íratott, 2–3 éves 
gyerekeknek is.  4.»

Rossz hírt kapott a
csertési aranybánya
Bizonyossá vált, hogy nem nyílhat 
meg a Hunyad megyei Felsőcser-
tésre tervezett aranybánya, miután 
a Bihar megyei ítélőtábla elutasí-
totta a perújrafelvételi kérelmet. Ez 
egy rendkívüli jogorvoslati eljárás 
lett volna, amelyhez a bányatár-
saság azután folyamodott, hogy 
korábban a Kolozs megyei törvény-
szék másodfokon is érvénytele-
nítette a létesítmény megnyitását 
lehetővé tevő térségi területrende-
zési tervet. 3.»

Erdélyben is lehet
helyi karantén
Több olyan erdélyi település van, 
amelyet a hatóságok megfi gyelés 
alatt tartanak a koronavírusos 
esetek növekedése miatt, hogy 
indokolt esetben helyi szintű 
karantént rendeljenek el – közöl-
te Ludovic Orban miniszterelnök. 
Hozzátette ugyanakkor: arról 
jelenleg nincs szó, hogy egész 
megyéket vonjanak egészségügyi 
zárlat alá. Közben ezer fölé nőtt a 
24 óra alatt újonnan diagnoszti-
zált esetek száma.  5.»

Kiállítás Nagy Imre
festő műveiből
Fél évig lesz látogatható a ma-
rosvásárhelyi Kultúrpalotában 
a Nagy Imre műveiből pénteken 
nyíló tárlat – mondta el Soós 
Zoltán, a Maros Megyei Múzeum 
igazgatója, a kiállítás ötletgazdá-
ja. A kiállítás azokat a műveket 
mutatja be, amelyeket az alkotó 
hálából adományozott Marosvá-
sárhelynek. 9.»

 » Winkler Gyu-
la szerint éles 
viták várhatók, 
mert a megálla-
podás kapcsán 
több elégedet-
lenség fogalma-
zódott meg. 
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Szépítik és mossák 
a nagyváradi palotákat  4.»

Koronahatás: megváltoztak 
a turisták igényei   7.»
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Kárpát-medence:
egy kenyéren vagyunk 1.
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