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A KORMÁNYVÁLSÁG NEGATÍV HATÁSAIRA FIGYELMEZTET AZ ÜZLETI SZFÉRA

Veszélybe sodorja a 
gazdaságot a politikai krízis

Megkongatta a vészharangot a Fitch Ratings hitelminősítő intézet az egy 
hete dúló romániai kormányválság miatt. A politikai csörte aggodalom-
mal tölti el a romániai üzleti szférát is, a Romanian Business Leaders több 
mint 200 vállalkozó nevében azt kéri Klaus Iohannis államfőtől, hogy te-
remtsen újra stabilitást. Bár kormányát bukás fenyegeti a parlamentben, 
Florin Cîțu miniszterelnök optimista, és az aggályokra reagálva leszögez-
te: kabinete folytatja a reformokat.  6.»

Kongatják a vészharangot. A romániai üzletemberek szerint az ország gazdasága alaposan megsínyli, ha elhúzódik a politikai válság

Népszerű az ország
„nyugati tengere”
Egy kis Arad megyei település, 
Gyorok határában található az or-
szág „nyugati tengerének” nevezett 
tó, amely turisták ezreit vonzza 
minden évben. Bár hivatalosan 
nem lehetne strandként működ-
tetni, a pálmafás, homokos parton 
elegáns vendéglők, 300 férőhelyes 
rendezvénysátor, fesztiválok várják 
a látogatókat.  2.»

Magyar ünnep 
a Cenk alatt
Immár 11. alkalommal szervezik 
meg a Brassói Magyar Napokat 
szeptember 12 – 19. között. Az évek 
során a fesztivál a dél-erdélyi szór-
vány legnagyobb magyar kulturális 
eseményévé nőtte ki magát. Toró 
Tamás főszervező megkeresésünkre 
arról beszélt, hogy mit jelent a vá-
ros magyarsága számára a rendez-
vény, amely idén is betölti Brassó 
emblematikus tereit.  3.»

A talárosok oldhatják
fel a válságot
Az alkotmánybíróság vághat rendet 
a Nemzeti Liberális Párt és az USR–
PLUS között kirobbant konfl iktus 
miatti belpolitikai válságban, 
miután Florin Cîțu kormányfő és a 
PNL a taláros testülethez fordult a 
kormány ellen benyújtott bizal-
matlansági indítvány feltételezett 
szabálytalanságai miatt. A két 
házelnök közben mára összehívta a 
parlamentet az indítvány szövegé-
nek ismertetésére.  5.»

Monokróm művek
tárlata Kolozsváron
Monokróm történetek – ez a címe 
annak a kortárs képzőművészeti 
kiállításnak, amely Debrecenből 
érkezett a kincses városba, és 
szeptember végéig tekinthető meg a 
Centrul de Interes kiállítótérben. A 
legnagyobb magyarországi kép-
zőművészeti magángyűjteményből 
származó tárlatról Berszán Zsolt szer-
vező beszélt a Krónikának. 9.»

 » „Nemcsak 
hogy nem történ-
tek jelentős elő-
relépések, de ami 
elkezdődött, azt 
is meddő politikai 
csatározások aka-
dályozzák” – róják 
fel a vállalkozók.
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Támogatást kapnak novembertől 
a veszélyeztetett fogyasztók  7.»

Sokan alig várják, mások 
egyenesen utálják az Untoldot  12.»
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Verespatak kiúttalansága:
az UNESCO-lista mellé semmit
sem ajánl a román kormány 1., 4.
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