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Kormányprogram: 
célkeresztben a beruházások

Számos beruházást, fejlesztést ígér a közúti infrastruktúra terén a nagykoalíció 
kiszivárgott kormányprogramja: utak, egészségügyi intézmények, bölcsődék, 
óvodák, iskolák, lakások, sportlétesítmények épülnek, folytatódik a vasút kor-
szerűsítése. Ami a közúti infrastruktúrát illeti, hosszú távon azt szeretnék elérni, 
hogy Románia bármely pontjáról elindulva legtöbb egy órán belül rá lehessen 
csatlakozni egy autópályára vagy gyorsforgalmi útra. Maga a program amúgy 
nagy vonalakban megegyezik a PNL–USR–RMDSZ-kabinet terveivel, alig néhány 
ponton találunk módosításokat. 7.»

A sportra is odafi gyelnek. Többek között harminc tanmedence épülne az országban a PSD–PNL–RMDSZ-koalíció tervei szerint

Hunyadi-szobrot
adományoznának
A magyar–román békés együtt-
élés megerősítése érdekében 
Hunyadi János-szobrot kíván 
ajándékozni Marosvásárhelynek 
a magyarországi Professzorok 
Batthyány Köre. Az emlékmű el-
fogadásáról csütörtökön dönte-
nek a helyi tanácsosok.  2.»

„Magyarosabb”
vásárt Kolozsvárra
Lépéseket tesz az RMDSZ 
kolozsvári szervezete annak 
érdekében, hogy a kincses 
városi karácsonyi vásár idei 
programjából ne hiányozzanak a 
magyar programok és kommuni-
káció. Az érdekvédelmi szerve-
zet annak kapcsán számolt be 
lépéseiről, hogy a Musai–Muszáj 
szervezet a többnyelvűség meg-
teremtése érdekében fordult a 
szövetséghez.  3.»

Parlamenti próbán 
a Ciucă-kormány
Futószalagon kapták a Nicolae 
Ciucă vezetésével felállítandó 
kormány leendő miniszterei a 
kedvező véleményezéseket a 
tegnapi parlamenti bizottsági 
meghallgatásokon. A törvényho-
zás ma szavaz az új kabinetről. 
Eközben máris kisebb nézetel-
térés támadt a liberális Ciucă 
és a kijelölt PSD-s egészségügyi 
miniszter között a védettségi 
igazolványokról. 5.»

Role-videóklip 
Pilinszky tiszteletére
Pilinszky versének megzenésíté-
sével tiszteleg a költő munkás-
sága előtt a csíkszeredai Role 
zenekar. A Mi mindig itt volt 
című verset, melyhez egy rend-
hagyó, táncművészeti produkci-
ón alapuló videóklip is készül, 
a költő századik születésnapján 
mutatnák be – mondták el teg-
nap a zenekar tagjai a sajtónak.  

12.»

»  Azt tervezik, 
hogy korszerű-
sítik a megyei 
és helyi utak 40 
százalékát, felújí-
tanak 3000 kilo-
méternyi megyei 
utat, mint ahogy 
10 000 kilométer 
helyi utat vagy 
utcát is. 
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Művészettörténészi szemmel
a marosvásárhelyi időkapszula
tartalmáról  4.»

„Nyugdíjasítanák” 
a második pillért  6.»
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Töltse le mobilalkalmazásunkat! 

Szőcs Ildikó igazgató a nagyenyedi
Bethlen-kollégium elmúlt
400 évéről, jelenéről, jövőjéről 1., 3.
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