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KELL A PÉNZ, DE HOSSZADALMAS A BERUHÁZÁSOK ELŐKÉSZÜLETE

Bürokratikus akadályok a 
fürdőváros-fejlesztés útjában

Az erdélyi fürdővárosok mindenképpen érdekeltek a fejlesztésekben, számos 
projekttel készülnek, ám nem megy egyik napról a másikra a nagyszabású 
beruházások tervének elkészítése. Több üdülőtelep polgármesterét szembe-
sítettük Bogdan Trif turisztikai miniszter minapi kritikájával, miszerint lenne 
ugyan pénz fejlesztésekre, de a gyógyfürdőket működtető települések elöl-
járói nem nyújtanak be pályázatokat a minisztériumhoz. A polgármesterek 
szerint számos akadály tornyosul az üdülőtelepülések fejlesztése elé, és a 
közbeszerzési eljárás kitételei is nehezítik a fejlesztések megvalósítását. 3.»

Borszéken is fi gyelemmel követik a kiírásokat, és bíznak benne, hogy le tudják hívni az üdülőváros fejlesztését célzó támogatásokat

Kereszttűzben
a kolozsvári bírónő
Politikai és szakmai körökben egy-
aránt megütközést keltett, hogy 
Viorica Dăncilă Dana Gârbovan 
kolozsvári bírát nevezte meg az 
igazságügy-miniszteri tisztség vá-
rományosaként. Miközben ellenzé-
ki pártok és szakmai szervezetek a 
„büntetőügyes politikusok” támo-
gatójaként állítják be Gârbovant, 
az érintett cáfolja, hogy pártolta a 
balliberális kormány igazságügy-
gyel kapcsolatos vitatott intézke-
déseit.  5.»

Közös imára hívnak
az Úzvölgyébe
Megemlékezést tartanak ma 
délután az úzvölgyi katonai 
temetőben, az esemény meghívott 
szónoka Böjte Csaba ferences szer-
zetes lesz, a rendezvényen Hargita 
megyei települések fúvószenekarai 
lépnek fel. A katonai sírkertben 
tartandó, a Hargita Megyei Tanács 
szervezte rendezvényen elhelyezik 
a kegyelet koszorúit. 2.»

Amerika sürgeti
a gázkitermelést
Román elemzők arra számítanak, 
hogy Bukarest engedni fog az 
Egyesült Államok nyomásának a fe-
kete-tengeri földgáz kitermelésének 
ügyében. A tét az, hogy az Exxon 
és az OMV aknázhassa ki a 42–84 
mil liárd köbméter gázmennyiséget. 
A munkálatok elkezdése magyar és 
európai uniós érdek is.  6.»

Bearanyozták
a szegedi vébét
Kopasz Bálint, Csipes Tamara, 
a Medveczky–Hagymási-duó, 
Bodonyi Dóra és Magyarország 
kajaknégyese is aranyéremmel 
zárta a Szegeden rendezett olimpiai 
kvalifi kációs világbajnokságot. 
A hazai környezet csak Kozák 
Danutának nem hozott szerencsét, 
mert miután párosban kizárták, 
500 egyéniben nem tudta megvéde-
ni a címét.  11.»

 » Gyerő József, 
Kovászna polgár-
mestere szerint 
nem egyszerű 
előkészíteni a 
projekteket, és 
remélik, a pályá-
zatok benyújtása 
után is hasonló 
lesz a minisztéri-
um hozzáállása.
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Kultúrdömping, fergeteges hangulat
a Kolozsvári Magyar Napokon

Csóti György: brüsszeli fókuszban
a restitúciós jogsértések  7.»
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