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JÓVÁHAGYTA AZ EU A SZILÁGY ÉS KOLOZS VÍZELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ PROJEKTET

Két megye „szomját oltja”
az erdélyi gigaprojekt

A NAP ÍRÁSAIBÓL

Új típusú nyugdíj
uniós nyomásra
Sok még a kérdőjel a Krónikának
nyilatkozó szakember szerint a
kormány által már elfogadott
foglalkoztatási nyugdíj körül. A
lényeg az lenne, hogy a munkáltatók is hozzájárulhatnak a jövőben alkalmazottaik időskori boldogulásához. Az uniós szabályok
amúgy már évek óta kötelezik a
tagországokat, hogy vezessék be
ezt a lehetőséget. » 6.

Megelőznék a
katasztrófahelyzetet
Több hónapig tartó megerősítő
munkálatokat kell elvégezni az
egykori hargitafürdői kaolinbánya zagytározóinál: nemsokára
el is kezdik a javításokat, hogy
megelőzzék a katasztrófahelyzetet. A cél a felhalmozódott savas
üledék völgybe csúszásának
megakadályozása. A munkálatok
pontos költségei még nem ismertek. » 2.

ILLUSZTRÁCIÓ.
KÉPÜNK FOTÓ: VERES NÁNDOR

Zenével, tánccal
ünnepel Nagybánya

Várhatóan a jövő év elején kezdődhetnek a munkálatok a Kolozs és Szilágy megye vízellátását biztosító óriásprojekt keretében

Erdély legnagyobb uniós beruházása valósulhat meg a következő öt évben:
Szilágy és Kolozs megye 750 ezer lakosa jut minőségi ivóvízhez, miután 235
településen építik ki vagy korszerűsítik a víz- és szennyvízhálózatot. A 350
millió eurós vissza nem térítendő támogatásra régóta szükség van, állítják
az illetékesek. „Szilágy megye számára nagyon fontos ez a projekt, mivel az
utóbbi 4-5 évben elapadtak a kutak, és vízproblémák jelentkeztek” – nyilatkozta a Krónikának Szilágyi Róbert, a Szilágy megyei önkormányzat alelnöke. Eközben Háromszéken több mint százmillió eurót fordítanak a következő tíz évben az ivóvíz- és csatornahálózat kiépítésére. » 4.

»

A 422 millió
eurós befektetés
85 százalékát –
352 millió eurót
– az Unió állja,
13 százalék – 45
millió euró – az állami költségvetésből érkezik, míg 2
százalékot – 7 millió eurót – a helyi
önkormányzatok
biztosítanak.

Színes programkínálattal várják
az érdeklődőket szeptember 16–22.
között a tizennegyedik alkalommal szervezendő nagybányai
Főtér Fesztiválon. Az egyhetes
rendezvény idején a szervezők arra
törekednek, hogy a nagybányai és
erdélyi hagyományokat, a közösségi életet és a kulturális értékeket
is bemutassák. » 12.

Adrian Rus tisztázta
„hovatartozását”
„Százszázalékosan” románnak
tekinti magát Adrian Rus, a MOL
Fehérvár FC magyar állampolgársággal is rendelkező szatmárnémeti
játékosa, akinek nemrég nézeteltérése támadt magyarországi
klubjával a válogatottsága kapcsán.
A 23 éves védő a Román Labdarúgó-szövetségnek adott interjúban
árulta el választását. » 11.

Bánffy-trilógia: magyar ajándék
a román centenáriumra » 9.

Floreáék újabb százezer lejt kértek
a vitatott levelezésre » 3.

Szépen becsomagolt átverés
a nyugdíjemelés? » 7.

