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SZÁMOS KIFOGÁST EMELT A SZAKTÁRCA AZ RMDSZ-ES KEZDEMÉNYEZÉS ELLEN

Mégsem kapnak támogatást
a kisgyerekes szülők

„Elfelejtettek” költségvetési forrásokat előirányozni arra a Hivatalos Köz-
lönyben tavaly megjelent jogszabályra, amely lehetővé tenné a kisgyerekes 
családok számára, hogy havi 1500 lejes támogatást kapjanak gyerekeik 
óvodai vagy bölcsődei elhelyezésével járó költségeik fi nanszírozására. A 
pénzügyminisztérium több ponton is kifogásolja a törvényt. A kezdeménye-
ző Szabó Ödön RMDSZ-es képviselő lapunk megkeresésére úgy nyilatkozott, 
a szaktárca ellenérvei nem helytállóak, a szövetség kidolgoz egy újabb ter-
vezetet, és abban bíznak, hogy jövő évtől a családok élhetnek ezzel a támo-
gatási lehetőséggel. 6.»

Keresztülhúzott számítások. Bár sokan számítottak rá, nem jár a legtöbb 1500 lejes támogatás az óvodával, bölcsődével járó kiadások fedezésére

Korszerű bölcsődéket
terveznek
Hiány van a bölcsődékből Románi-
ában, ezért nagyszabású bölcsőde-
építési program indul – jelentette 
be Cseke Attila fejlesztési, közigaz-
gatási és közmunkálatokért felelős 
miniszter. A magyarlakta telepü-
léseken mindenhol megfogalma-
zódott az igény a bölcsődék iránt, 
ezért várják az önkormányzatok 
pályázatait.  2.»

Új magyar szobrot
kaphat Zilah
1904. november 6-án a zilahi 
vármegyei közkórház parkjában 
felavatták Szikszai Lajos 1848-as 
forradalmár és szabadságharcos 
mellszobrát. Az impériumváltá-
sokat követően dr. Berger János 
főorvos műve eltűnt máig isme-
retlen körülmények között, ám a 
tervek szerint a város hamarosan 
ismét szoborral tiszteleg Szilágy 
vármegye egykori alispánja előtt. 
Zilah jelenlegi alpolgármeste-
rét, Fazakas Miklóst faggattuk a 
szoborállítás ötletéről – amely egy 
román fi atalembertől származik –, 
a megvalósítási folyamat jelenlegi 
állásáról.  3.»

Folytatódik
a sztrádamizéria
A bukaresti törvényszék az 
észak-erdélyi autópálya Maroskece 
és Aranyosgyéres közötti szakaszá-
nak megépítésével licit nyomán 
megbízott Straco cég kérésére fel-
függesztette az országos közútkeze-
lő társaság (CNAIR) szerződésbon-
tásra vonatkozó döntését. 7.»

Dokumentumfi lm
a bajuszviseletről
A Mesék férfi akról című, a csík-
szeredai Püsök Botond rendezte 
dokumentumfi lm azt járja körül, 
miként tekintenek saját identitá-
sukra, sztereotípiáikra, félelmeikre 
és a szerelemre a férfi ak. A bajusz- 
és szakállviselet mögött rejlő indí-
tékokat is megközelítő, nemrég a 
Budapesti Nemzetközi Filmfesz-
tiválon bemutatott alkotásról a 
rendezőt kérdeztük. 9.»

 » A jogszabály 
január elsejétől 
érvényben van, 
sokan éltek is 
lehetőséggel, 
azonban most a 
pénzügyminisz-
térium kidolgo-
zott egy terve-
zetet, amellyel 
elhalasztja az 
alkalmazását. 
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Illyés Gergely politológus: még
Iohannis irányítja a kormányt  4.»

Mindenképpen elkerülné
a kabinet a karantént  5.»

Roncsautóprogramok
új feltételekkel  7.»
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