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BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYT VÁLTHAT KI A HELYREÁLLÍTÁSI TERV

Három évtizedes lemaradást 
hozna be Románia

Reformokkal és hiteltörlesztéssel „fi zet meg” Románia az országos helyreállí-
tási és ellenálló/képességi terv keretében az Európai Unió által nyújtott támo-
gatásért és kölcsönért. Florin Cîţu miniszterelnök elmondása szerint azonban 
Románia nem engedheti meg azt magának, hogy lemondjon a hitelről, szükség 
van minden eurócentre, hogy az ország be tudja hozni lemaradását. Hasonló-
képpen látja a helyzetet Miklós Zoltán, a képviselőház pénzügyi és költségve-
tési bizottságának RMDSZ-es tagja, aki szerint a felzárkózás mellett az is érv a 
hitel felhasználása mellett, hogy ez a hitelkonstrukció előnyösebb, mintha a 
szabadpiacról venne fel kölcsönt az ország.  7.»

Nagy tervek. Románia az országos helyreállítási terv legnagyobb részét infrastruktúra-fejlesztésre, autópálya- és vasútépítésre fordítaná

Úzvölgye: igazat 
adtak a székelyeknek
„Mi mindig tudtuk, hogy az igazság 
és a jog a mi oldalunkon áll, és 
öröm látni, hogy ezt a törvényszék 
is elismerte” – nyilatkozta Birtalan 
Sándor, Csíkszentmárton polgár-
mestere, miután a törvényszék ha-
tályon kívül helyezte a Bákó megyei 
Dormánfalva városi tanácsának az 
úzvölgyi katonatemetőt közvagyon-
ná nyilvánító határozatát.  4.»

Maszktalan ünneplés
„visszaesőként”
Ismét nem sikerült a koronavírus 
miatti szabályokat betartani Ludo-
vic Orban, a képviselőház és a PNL 
elnöke születésnapi ünnepségén. 
A parlament épületében megtar-
tott eseményen – hasonlóan a 
tavalyi esethez – ezúttal is többen 
nem viseltek maszkot. Orban 
szerint nem előre megszervezett 
eseményről volt szó.  5.»

Idén sem lesz
Tusványos
Idén is elmarad a mindenki által 
Tusványosként emlegetett Bálványo-
si Nyári Szabadegyetem és Diáktá-
bor. Sándor Krisztina programfele-
lős lapunknak elmondta, szervezői 
részről nehéz volt a döntés, sokáig 
vártak a járványügyi szabályozá-
sokra, közben pedig mérlegeltek, 
hogyan lenne jobb, de a még ma is 
képlékeny korlátozások miatt idén 
inkább lemondtak róla.  4.»

Örömkacajtól lehet
hangos a gyereknap
Az országban június 1-jén tartott 
nemzetközi gyermeknap alkal-
mából személyes részvétellel, 
illetve online zajló programokon 
is ünnepelhetnek a napokban 
a legkisebbek és szüleik. Gyer-
gyószentmiklóson, Sepsiszent-
györgyön és Kolozsváron többek 
között zenés-táncos eseményeket 
szerveznek, a virtuális térben pedig 
a Szépenszóló Társulat köszönti a 
kicsiket.  12.»

 » „Érett ál-
lapotban levő, 
kész tervekre 
van szükség, 
másként nincs 
lehetőség arra, 
hogy ezeket a 
pénzeket határ-
időig lehívjuk” – 
húzta alá Miklós 
Zoltán. 
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Hány oltás is kell 
a Magyarországra utazóknak?  2.»

Világörökség közelében
Csíksomlyó és Torockó  3.»

ELŐFIZETÉS: 0726-720517 • KRONIKAONLINE.RO/ELOFIZETES

5
9

4
8

4
9

4
1
1
0

0
4

9
2
11

0
0

Bürokrácia és rosszindulat
gáncsolja az erdélyi
településcímerek
törvényesítését 1., 3.




