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EURÓMILLIÓKBA KERÜL A ROMÁN ÁLLAMI INTÉZMÉNYEK HANYAGSÁGA

Tetemes kártérítést 
csikarnak ki az útépítők

Összesen 686 millió euró kártérítést fi zetett az elmúlt két évben a közúti infra-
struktúráért felelős társaság (CNAIR) az autópályákat építő és az országutakat 
korszerűsítő cégeknek; ennyi pénzből az észak-erdélyi autópálya 12 kilomé-
teres szakaszát lehetett volna megépíteni. Az érintett társaságoknak azzal az 
indokkal sikerült jogi úton érvényt szerezni követelésüknek, hogy a román 
hatóságok, állami szervek hanyagsága miatt késtek a kisajátítások, munkála-
tok, ennek következtében képtelenség volt betartani a szerződésekben rögzített 
határidőket. Miközben Cătălin Drulă közlekedési miniszter szerint a megoldás 
az, ha alaposabban előkészítik a projekteket,Benedek Zakariás, az RMDSZ kép-
viselőházi frakcióvezető-helyettese, szállításügyi szakpolitikus lapunknak el-
mondta, a román államnak lennének kapaszkodói, hogy ne kelljen kártérítéseket 
fi zessen az útépítő cégeknek, ám hiányzik a felelősségvállalás, az intézmények 
munkájának összehangolása.  7.»

Figyelni kellene. A legnagyobb összegű kárpótlást az Aktor cégnek fi zette a román állam, Cătălin Drulă miniszter (balra) szerint alaposabb tervek kellenek

Ismét embert
sebesített a medve
Újra meg újra felbukkan, emberre 
is támad a Székelyföldön a medve. 
Tegnap a háromszéki Zágonban se-
besített meg egy férfi t, a napokban 
többször garázdálkodott Szovátán 
is. A problémás nagyvadak eltávolí-
tása mellett állományszabályozásra 
is szükség lenne – mondják a szak-
emberek, akik szerint üdvözlendő a 
környezetvédelmi miniszter által be-
jelentett szabályozás, ami lehetővé 
tenné, hogy a veszélyes vadat 24 óra 
alatt el lehessen távolítani.  2.»

Áll a bál 
Temesváron
Újabb botrány árnyékolja be az Eu-
rópa Kulturális Fővárosa projektet 
Temesváron, ahol az önkormány-
zat végleg szakítani akar a szerve-
zéssel megbízott egyesülettel. A 
zsűri elnöke eközben beismerte: 
bánja, hogy nem Kolozsvárnak 
ítélte a címet.  3.»

Előnyben az elnök
pártja Moldovában
Moldovában ádáz belpolitikai 
válság dúl az alkotmánybíró-
ság, a legnagyobb parlamenti 
frakcióval rendelkező oroszbarát 
szocialisták és a nyugati orien-
tációjú, Romániával szorosabb 
kapcsolatra törekvő Maia Sandu 
elnök és pártja főszereplésével. 
A közelgő törvényhozási válasz-
tások előtt kis lépéselőnyben van 
az államfő alakulata.  6.»

Kényes téma a
zsidók legyilkolása
A nagysármási zsidók 1944. szep-
tember 16–17-én történt meg-
gyilkolásáról írt a nagyközönség 
számára is érthető kötetet Kovács 
Szabolcs. A történész lapunknak 
elmondta, az erdélyi lakosság 
ellen 1940-ben és 1944-ben 
elkövetett atrocitások még mindig 
kényes témának számítanak, a 
kötet a Maros megyei események 
krónikája.  9.»

 » Sok esetben 
az előtervek már 
úgy készülnek, 
hogy a kivitelező 
előre tudja, hol 
fogja leállítani 
a munkát, hogy 
több pénzt kér-
hessen. Erre jó 
példa Marosvásár-
hely terelőútja.
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Az alsóneműs képtől 
a szexuális zaklatásig  4.»

Öt napra a film városává 
válik Csíkszereda  8.»

Nyakig beleártja magát a sportba 
a politika és a meleglobbi  5.»
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