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EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉST KÖT BIHAR, KOLOZS ÉS FEHÉR

Közösen fejlesztené Kőországot 
a három érintett erdélyi megye

A Pádis-fennsík és környéke közös fejlesztését és védelmét szolgálja az az 
együttműködés, melyet a közeljövőben ír alá Kolozs, Bihar és Fehér megye ve-
zetősége, az első két döntéshozó testület tegnap bólintott rá a projektre. Ennek 
célja közös entitásként meghatározni és népszerűsíteni a számos természeti 
értékéről híres karsztvidéket, melynek a Kőország fantázianevet adják. Vákár 
István Kolozs megyei alelnök a Krónikának elmondta: valamennyi megye vál-
lalja, hogy korszerűsíti a Pádisra vezető utat, s közösen pályáznak a turisztikai 
infrastruktúra fejlesztésére, a természeti értékek védelmére is. „Ha Bihar megye 
felől fel tudnak jönni a turisták, akkor az Kolozs megyére is új kaput nyit” – ér-
tékelte a megyeközi társulás hasznát az alelnök.  2.»

Földi paradicsom. Jobban kiaknázná a Pádis-fennsík szépségét, védené természeti értékeit Bihar, Kolozs és Fehér megye önkormányzata 

Érvényességi előny
az oltottaknál
Mától Romániában is kiváltható 
a közös, európai uniós digitális 
védettségi igazolvány. Ez megköny-
nyíti az utazást az EU tagállamaiba 
az uniós polgárok számára, hiszen 
valamennyi tagállam elfogadja, 
így a segítségével elkerülhető a ko-
ronavírus-járvány miatt elrendelt 
karantén. Az igazolványt oltottak, 
a fertőzésen átesettek és teszteltek 
igényelhetik.  5.»

Lehetőség 
a legkisebbeknek
Új, az online kereskedelmet érin-
tő új áfaszabályok lépnek hatály-
ba július elsejétől, vagyis mától. 
A rendelkezés célja az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása 
valamennyi vállalkozás számára, 
a határokon átnyúló e-kereske-
delem egyszerűsítése, valamint 
a nagyobb fokú átláthatóság 
biztosítása az uniós vásárlók 
számára az árakat és a választási 
lehetőségeket illetően.  6.»

Hátrányba került
háromszékiek
Nem vették fi gyelembe a polgárok 
érdekeit, amikor a Legfelsőbb 
Igazságszolgáltatási Tanács 
határozata értelmében Kovászna 
városát a Bodzafordulói Bíróság 
területi hatáskörébe utalták. A 
háromszéki Zágon hasonló hely-
zetben van, ezzel megnehezítet-
ték 15 ezer polgárnak az igazság-
szolgáltatáshoz való hozzáférését 
– közölte Gyerő József, Kovászna 
polgármestere.  3.»

Művész, karmester
nem válik bárkiből
Az isztambuli születésű, harminc-
négy esztendeje Magyarországon 
élő Ertüngealp Alpaslan magyar 
karmesternek vallja magát. Nem 
először járt Nagyváradon, ahol 
nemrég a fi lharmónia évadának 
zárókoncertjét vezényelte. A 
karmesterrel pályaképéről, a kar-
mesterségről, a zene szeretetéről, 
a magyar kultúrával való viszonyá-
ról beszélgettünk.  9.»

 » A „Kőország. 
Románia karszt-
paradicsoma” 
mottóval futó 
turisztikai projekt 
elsősorban a 
Pádis-fennsíkra 
és környékére 
összpontosít.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Amerikai jogász: 
elkelne egy megafon az erdélyi
magyarságnak  4.»

Megy a gőzös 
a Mini Erdély Parkban  12.»
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A románok mennek, 
a magyarok maradnak 1., 3.




