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KIÁLL VOICULESCU MELLETT, ÉS CÎȚU TÁVOZÁSÁT KÖVETELI AZ USR–PLUS

Kormányválság robbant ki
a miniszter menesztése miatt

Koalíciós válsághoz vezetett, hogy Florin Cîțu miniszterelnök tegnap me-
nesztette tisztségéből Vlad Voiculescu egészségügyi minisztert és Andre-
ea Moldovant, a tárca államtitkárát. A döntés oka, hogy utóbbi előzetes 
egyeztetés és a kormányfő tudta nélkül szigorította a karantén elrende-
lésének szabályait. Az USR–PLUS emiatt megvonta a bizalmat a liberális 
kormányfőtől. Az RMDSZ nevében Kelemen Hunor kijelentette: folytatni 
kell a koalíció munkáját, és mihamarabb új minisztert kell kinevezni az 
egészségügyi tárca élére.  5.»

Szakad vagy marad? A koalíció vezetőinek az első komoly válságot kell megoldaniuk az egészségügyi miniszter menesztése után

Csak kérni kell 
a kétnyelvűséget
Nem igaz, hogy a nagy üzletláncok 
és multinacionális cégek elzárkóz-
nának a kétnyelvűsítéstől, csupán 
bizonyos esetekben ezt kérni kell 
tőlük – állapította meg tegnapi 
marosvásárhelyi sajtótájékozta-
tóján Sándor Krisztina, az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 
ügyvezető elnöke. A két esztendeje 
startolt, Kétnyelvűséget a keres-
kedelemben nevű mozgalomnak 
egyre több eredményt sikerült 
elérnie.  3.»

El kell távolítani 
a magyar zászlót
A bukaresti táblabíróság tegnap ki-
mondott jogerős ítélete értelmében 
el kell távolítani a piros-fehér-zöld 
zászlókat a székelyudvarhelyi 
városháza polgármesteri irodájá-
ból, tanácsterméből és valamennyi 
helyről, ahol az intézményben ki 
vannak tűzve. 2.»

Egymást segítik,
közösséget építenek
Elrajtolt tegnap Nemzetpolitikai 
Államtitkárság Erdélyi Mentor-
programja, amelynek célja, hogy 
a több éve, évtizede jól működő 
vállalkozások támogassák az 
induló vállalkozókat, rövidüljön 
a tanulási folyamat, kapcsolati 
hálót hozzanak létre a vállalko-
zók, a különböző régiók között. 
A program partnere a Pro Eco-
nomica Alapítvány és a Design 
Terminál.  7.»

Irodalmi karavánra
indulnak a költők
Semmiféle online könyvbemu-
tató, irodalmi est nem képes 
pótolni a szerzők és olvasók 
személyes részvételű találkozását 
– mondták el megkeresésünkre 
az Erdélyi Magyar Írók Ligájának 
(E-MIL) azon tagjai, akik felolva-
só körútra indulnak ma: három 
székelyföldi városban lépnek fel 
közönség előtt.  9.»

 » A kormányfő 
azzal indokolta 
a menesztést, 
hogy ezzel kí-
vánja megőrizni 
az állami intéz-
ményekbe vetett 
bizalmat.
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Medve-visszavadítás 
a világon egyedülálló módon  4.»

Górcső alatt a romániai 
élelmiszerdrágulás  6.»
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