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LAKOSSÁGI TILTAKOZÁSRA BONTOTTAK SZERZŐDÉST KOLOZS MEGYÉBEN

Útilaput kötöttek
a szélhámos útépítő talpára

Az érintett települések lakosságának felháborodása, észrevételei nyomán 
szerződést bontott a Kolozs Megyei Tanács egy 42 kilométeres útszakasz 
felújításával 2017-ben megbízott céggel. A Kiat Group által a Magyarlónát 
Borrévvel összekötő szakaszon folytatott csapnivaló munkából akkor lett 
elegük az embereknek, amikor az út szinte járhatatlanná vált, sőt a kivite-
lező többször is félbehagyta a munkálatokat. Az ezer aláírással nyomaté-
kosított petíción kívül a szerződésbontáshoz hozzájárult a társaság csődje 
is. A lapunknak nyilatkozó szakember felhívta a fi gyelmet, hogy rengeteg 
komolytalan cég vállal útépítést, -felújítást, ugyanakkor a több tényező ál-
tal akadályozott romániai útépítés számára elsősorban a bürokrácia okozta 
hatalmas időveszteségek okozzák a gondokat. 4.»

Úttalan utakon. A kivitelező által félbehagyott felújítás miatt az érintett települések lakói tüntetést fontolgatnak

Újabb román halott
Kabulban
Néhány napon belül a második 
román állampolgár halt meg az 
iszlamista tálibok által elköve-
tett merényletben Kabulban. Az 
afgán fővárosban robbanószerrel 
megrakott autót robbantottak fel a 
NATO-misszió közelében. A halálos 
áldozatok egyike egy éppen járőr-
szolgálatot teljesítő román katona. 
Kedden a román nagykövetséget 
ért támadásban a biztonsági erők 
egyik tagja halt meg.  5.»

Beruházási
nagyüzem Erdélyben
Erdélybe érkeztek a nagy infra-
struk turális fejlesztésekre előirány-
zott uniós fi nanszírozásból a 
legnagyobb összegek, ám az ország 
összességében a rendelkezésére 
álló pénzek alig negyedét hívta le. 
Pedig az összegekből megújulhatna 
a vasút, és autópályák épülhetné-
nek. A jelenleg futó legnagyobb 
értékű projekt keretében megújul a 
vasút Kürtöstől Piskiig.  15.»

Magyar kitüntetések 
erdélyieknek
Újra ünnepélyes eseménynek adott 
otthont a csíkszeredai Lázár-ház, 
ahol csütörtökön hat erdélyi 
személyi séget rés zesítettek magyar 
állami kitüntetésben az augusztus 
20-ai nemzeti ünnep alkalmából. 
Az Áder János, Magyarország 
köztársasági elnöke által adomá-
nyozott kitüntetéseket Tóth László 
főkonzul adta át a díjazottaknak a 
magyarságért vállalt hivatásuk és a 
közösségért kifejtett tevékenységük 
elismeréseként.  2.»

Premierek a váradi
teátrumban
Tizenhárom új bemutatóval, az 
Erdélyi Magyar Hivatásos Bábszín-
házak Fesztiváljának (FuxFeszt) 
negyedik, illetve a HolnapUtán 
Fesztivál 8. kiadásával és számos 
kiegészítő programmal várja nézőit 
a Szigligeti Színház a 2019/2020-as 
szezonban. A nagyváradi teátrum 
119. évada a színház felújítási mun-
kálatai jegyében fog zajlani. 17.»

 » A helyi ro-
mán sajtó régóta 
a Kolozs megyei 
önkormányzat 
„házi cégeként” 
emlegeti a buka-
resti székhelyű 
Kiat Groupot, 
amelynek nevé-
hez többnyire 
rossz minőségű 
munkálatok 
fűződtek.
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Átláthatóbbá válhat
az egészségügyi
rendszer  16.»

Peremre szorult magyar 
óvodások Kolozsváron  3.» MA
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