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Dübörög a székelyföldi
gazdaságfejlesztési program

A Pro Economica Alapítvány mindhárom székelyföldi pályázati csomagja 
sikertörténetnek számít, Maros, Hargita és Kovászna megyében a következő 
időszakban új élelmiszer-feldolgozó üzemek, vágóhidak és modern szállodák 
épülnek magyar kormányzati támogatásból. A székelyföldi gazdaságfejlesztési 
program mintájára idén hirdetik meg a partiumi megyék pályázatait. Koz-
ma Mónika, az alapítvány igazgatója elmondta, szinte bizonyos, hogy Erdély 
északnyugati régiójában is lesznek kisgazdapályázatok, illetve nagy összegű 
mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházásokra kiírt pályázatok. 16.»

Sikertörténet kezdődött. A székelyföldi gazdaságfejlesztési programnak köszönhetően fellendülhet a mezőgazdaság és a turizmus is a régióban

Zöld ház program:
sok hűhó semmiért
Úgy folytatódik tovább a jövő 
héten a Zöld ház program, hogy 
annak lebonyolítói nem tártak fel 
semmilyen rendellenességet, nem 
foganatosítottak semmiféle intézke-
dést, sőt az újraindításról szóló köz-
leményben újra szerepel az összes 
kivitelező, tehát nem zártak ki sen-
kit – mutatott rá megkeresésünkre 
András Lehel, a Melinda-Impex 
Instal Kft . vezérigazgatója.  17.»

Rendezik a
rezidensproblémát
Miközben csaknem 5700 orvos, 
fogorvos és gyógyszerész vég-
zett idén, csupán 4700 rezidens 
helyet hirdettek meg. Így ment ez 
minden évben: rendszeresen töb-
ben végeztek, mint ahány helyet 
meghirdettek. Többek közt ezen 
változtat egy új törvénymódosí-
tás, amelyet döntő kamaraként fo-
gadott el a képviselőház.  4.»

Meglepő elnökjelölti
erőviszonyok
Klaus Johannis és Mircea Diaconu 
jutna be a második fordulóba, 
ha most lenne az államfőválasz-
tás – derül ki egy felmérésből. 
A harmadik helyezett Viorica 
Dăncilă leváltott miniszterelnök, 
a Szociáldemokrata Párt (PSD) 
jelöltje, a Mentsétek meg Ro-
mániát Szövetség (USR) elnöke, 
Dan Barna csupán a negyedik. 
Kelemen Hunor kevesebb mint 3 
százalékon áll.  5.»

Meglepetésekkel
teli a kamionos élet 
Új munkájának köszönhetően 
nap mint nap kihívásokkal néz 
szembe, illetve különböző tájakat, 
embereket, kultúrákat ismer meg 
a Skandináv-félszigeten kamion-
sofőrként dolgozó Erdélyi Gyopár. 
A siménfalvi születésű fi atal lány 
a munkaválasztásról, férfi  kollégá-
inak hozzáállásáról, élményeiről 
beszélt a Krónikának.  20.»

 » A tervek sze-
rint a Székely-
földön működni 
fog a tömegtu-
rizmus.
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Újabb gyógyszerek tűnnek el
a romániai piacról  2.»

Diákok őrzik a Házsongárdi
temető kincseit  3.»
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