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TÁMOGATJA AZ EU, HOGY NE KERÜLJÖN VESZÉLYBE EZREK MEGÉLHETÉSE

A bányabezárások utáni
jövőt tervezik Erdélyben is

Nagyjából 2 milliárd eurót fordíthat Románia a méltányos átállás biztosításá-
ra az olyan monoindusztriális vagy bányavidékeken, ahol a környezetszeny-
nyező tevékenységet a következő időszakban csökkenteni kell, majd idővel 
teljesen fel kell számolni. Két erdélyi megye – Hunyad és Maros – kaphat a 
támogatásból, de a lista még nem végleges. „A lényeg, hogy ezeket a prob-
lémákat nem az EU-nak, hanem a kormánynak kell megoldania közösen a 
helyi közösségekkel, hogy az érintettek is magukénak érezzék az átállást. Ne 
azt érezzék, hogy az Unió elrendelte a bányabezárást, hiszen nem ez törté-
nik. A bányákat azért kell bezárni, mert világszinten és itthon is érezzük a 
szennyezés káros hatásait. Az átállást az élet kényszeríti ki” – szögezte le 
megkeresésünkre Winkler Gyula európai parlamenti képviselő. 6.»

Megszüntetnék a szennyezést. A méltányos átállási alapból segítenék azokat a térségeket, ahol emiatt sokan kerülnek utcára

Cîțu: nem halasztják
a lazításokat
Mivel az oltási kampány eredmé-
nye jó, nem indokolt halogatni a 
koronavírus-járvány miatt beveze-
tett korlátozások június elsejétől 
tervezett további lazítását – jelen-
tette ki Florin Cîțu miniszterelnök. 
A kormányfő annyira derűlátó, 
hogy úgy véli: a járvány nehezén 
túl vagyunk, és az oltásoknak 
köszönhetően már nem áll elő a 
korábban tapasztalthoz súlyos 
helyzet.  5.»

Pázsit helyett térdig
érő fű Vásárhelyen
Abbahagyta tavasz eleji igyekeze-
tét a marosvásárhelyi városháza, 
amely a csodálatos virágkompozí-
ciók kiültetése után elhanyagolta a 
parkok, körforgalmak, zöldöveze-
tek füvének lekaszálását. Illetéke-
sek szerint mindez csak átmeneti 
állapot, jövőre másként fognak 
kinézni a zöldövezetek. 4.»

Padlógázzal száguld
a zöldautók piaca
Bár a gépkocsipiac zsugorodott, 
a környezetkímélő autók eladása 
töretlenül nőtt 2021-ben is: január-
tól április végéig 79,8 százalékkal 
több ilyen járművet értékesítettek, 
mint 2020 azonos időszakában. A 
Roncsautó Plusz program tovább 
erősítheti a trendet, hiszen az idei 
évre kiutal 400 millió lejes költ-
ségvetése kétszerese a tavaly erre a 
célra kiutalt összegnek. 7.»

Itthon biztosít sikert
a Siculus fesztivál
Különleges évfordulót ünnepel 
idén a 9. Siculus fesztivál: 50 évvel 
ezelőtt, 1971-ben játszott először a 
székelyudvarhelyi rendezvényen 
a ma is aktív, legendás zenekar, 
a Metropol Group. Ehhez kapcso-
lódik az augusztus 13–15. közötti 
fesztivál egyik versenyszáma: a há-
rom eljátszott dal közül egyiknek 
kötelezően Metropol-feldolgozás-
nak kell lennie.  12.»

 » „Eddig is 
rengeteg pénzt 
elköltöttek a 
különböző kor-
mányok ezekben 
a térségekben 
segélyekre, tá-
mogatásokra, de 
a valós problémá-
kat nem oldották 
meg, csak tűzol-
tás zajlott, ezen 
kell változtatni” 
– fogalmazta meg 
az EP-képviselő.
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Identitásőrző törekvések
a szórványban élő máramarosszigeti
közösség számára 2.»

Megújul a nagyváradi
Ady Endre Gimnázium  4.»

Egyre növekszik
a medveveszély Romániában 3.»
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