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A PNL–PSD–RMDSZ-KOALÍCIÓ LIBERÁLIS JELÖLTJÉT BÍZTA MEG AZ ÁLLAMFŐ

Másodszor is nekifuthat
a kormányalakításnak Ciucă 

Nicolae Ciucă, a PNL jelöltje alakíthatja meg az első nagykoalíciós kor-
mányt a PSD és az RMDSZ részvételével, és a kisebbségek külső támogatá-
sával, miután Klaus Iohannis államfő tegnap őt kérte fel a kabinet megala-
kítására. Másfél év múlva a PSD jelöltje, Marcel Ciolacu veszi át a tisztséget, 
a kormányban addig a szociáldemokraták rendelkeznek a legtöbb minisz-
terrel. Ez a PNL több politikusát felbosszantotta, szerintük Florin Cîţu párt-
elnök és a tárgyalócsapat kudarcot vallott, ezért a lemondásukat követe-
lik. Raluca Turcan ügyvivő munkaügyi miniszter egyúttal azt mondja: az 
ügyvivő kormányfő miatt nem maradt pénz a nyugdíjakra. Kelemen Hunor 
RMDSZ-elnök szerint alkotmánymódosításra, hosszú távú reformokra köte-
les a nagykoalíciós kormány. 5.»

Ismét nekifut. Nicolae Ciucă ügyvivő védelmi miniszter másodszor kapott kormányalakítási megbízatást Klaus Iohannistól

Mindhiába várják
a pótlékot
Hiába várják az ország három-
negyedében a szociális ellátó-
rendszerben dolgozók a múlt évi 
szükségállapot idején végzett 
munkájukért számukra jóvá-
hagyott veszélyességi pótlékot: 
például Hargita megyében még 
senki nem kapta meg a 2500 lejes 
juttatást a több mint 500 érin-
tett alkalmazott közül. A késés 
érthetetlen, hiszen EU-s forrásból 
származó, nem pedig a központi 
költségvetést terhelő pénzekről 
van szó.  4.»

Decemberre ígérik
az új sztrádaszakaszt
Még nincs teljesen kész, ezért 
a sokat hangoztatott december 
elsejei átadás még nem idősze-
rű – tudtuk meg a Nyárádtő és 
Marosvásárhely között megépült 
autópálya-szakasz átadása kap-
csán. A jó hír az, hogy már csak 
kisebb simítások vannak hátra, 
így december 10. után biztosan 
közlekedhetünk majd rajta.  

6.»

Idősekről készült
kisfi lm tart tükröt
Az elkényelmesedett mai ember-
nek tartanak egyfajta tükröt azok 
a párperces, nagyon népszerű-
nek bizonyuló kisfi lmek, amelye-
ket erdővidéki idős emberekről 
forgat Deák András. Az Erdővi-
dék száz arca című sorozat egyik 
darabját a Lakitelki Filmszem-
lén díjazták a hét végén. Deák 
Andrással beszélgettünk a rövid 
fi lmes etűdök elkészítéséről, 
sikeréről.  9.»

Önismereti program
kolozsvári diákoknak
Szerepjátékokon alapuló önis-
mereti foglalkozásokra várják a 
kamaszokat a TiniDráMa prog-
ramjai a kincses városban. A 
heti rendszerességgel megtartott 
tevékenységekről Nádasdi Csilla 
Emese kolozsvári drámapedagó-
gussal, a foglalkozások ötletgazdá-
jával beszélgettünk. 12.»

» Ciucă ar-
ról beszélt: az 
emberek stabi-
litást várnak az 
új kormánytól, 
illetve megoldá-
sokat a pandémia 
és az energia-
válság jelentette 
gondokra. 
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Feltárták a marosvásárhelyi
palackposta titkát 2.»

Sínre tették
a kolozsvári
metró tervét  3.»

Szabadulnak ügyfeleiktől
a földgázszolgáltatók  7.»
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Töltse le mobilalkalmazásunkat! 
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