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NEM VÁRNAK A KORMÁNY PÉNZÉRE AZ ERDÉLYI ÖNKORMÁNYZATOK

Saját hatáskörbe vonják
az infrastruktúra-fejlesztést

Egyre több erdélyi és partiumi önkormányzat fárad bele abba, hogy kormány-
pénzekre várjon a nagy infrastrukturális beruházások elindítása érdekében, 
és inkább saját kezébe veszi a sorsát. Számos telpülés össze is fog, hogy haté-
konyabban férhessenek hozzá az európai uniós fi nanszírozáshoz. „A régiók 
társulása jelenti a jövőt, az önkormányzatoknak kézbe kell venniük a telepü-
lések fejlesztését, hiába várnak csak a központi segítségre, fi nanszírozásra” – 
értékelt a Krónika megkeresésére Ambrus Izabella, az RMDSZ Brassó megyei 
parlamenti képviselője.  6.»

Új irány. Egyre több erdélyi és partiumi önkormányzat dönt úgy, hogy önállóan kezdeményezi a település infrastruktúrájának fejlődését

Jótanácsokat adnak
katasztrófa esetére
Lakossági felkészítő és tájé-
koztató kampányt indított el a 
katasztrófavédelem az 1977-es 
földrengés évfordulójának apro-
póján. A hatóságiak a különböző 
katasztrófahelyzetek esetére – 
például árvíz, lavina, földrengés, 
tűzvész, földcsuszamlás – nyúj-
tanak útmutatást a lakosságnak.  

4.»

Vásárhely: tovább tart
az orvosi patthelyzete
Bár a vizsgaszesszió már több mint 
két hete befejeződött, továbbra 
sem rendeződött a Marosvásárhe-
lyi Orvosi, Gyógyszerészeti Tudo-
mány- és Technológiai Egyetem 
(MOGYTTE) magyar tagozatán 
tanuló diákok osztályozásának 
helyzete, miután a jegyek csupán 
egy része került be az elektronikus 
naplóba.  4.»

Külhoniak is lehetnek 
ösztöndíjasok
Várják a jelentkezőket a Kőrösi 
Csoma Sándor- és a Petőfi  Sán-
dor-program ösztöndíjaira – jelen-
tette be tegnap Potápi Árpád János 
nemzetpolitikai államtitkár. A di-
aszpóra magyarságát támogató 
és a szórványmagyarságot segítő 
programokra a külhoni magyarok 
is pályázhatnak. A pályázati kérel-
meket legkésőbb március 25-ig kell 
feladni. 5.»

Várad részt vállalna a
reptér-üzemeltetésből
Érdeklődés hiányára hivatkozva 
törölte a tavaszi indulással Nagy-
váradról meghirdetett barcelo-
nai és milánói járatait a Tarom 
állami légitársaság – ezzel pedig 
a légikikötő továbbra is csak ne-
vében marad nemzetközi. Ennek 
nyomán Ilie Bolojan, Nagyvárad 
polgármestere újfent kérte a 
megyei közgyűlést, hogy lehessen 
a városnak is beleszólása a reptér 
üzemeltetésébe. 7.»

 » Ha kikerülik 
a kormányzati 
bürokráciát, az 
önkormányzatok 
a társulások ke-
retében gyorsab-
ban, egyszerűb-
ben léphetnek.
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Máris sokan
regisztráltak

a pápalátogatásra
 3.»

Igazságügyi tiltakozás: hatáskörök
korlátozása a kormány célja   9.»

Ötvenéves mélyponton a romániai 
születések száma  2.»
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