
ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

2021. SZEPTEMBER 10–12.,
PÉNTEK–VASÁRNAP
XXIII. ÉVFOLYAM, 175. SZÁM 
12 OLDAL + 8 OLDAL MELLÉKLET
SZABADELADÁSBAN: 3 LEJ,
ELŐFIZETÉSSEL 35 LEJ/HÓNAP (1,7 LEJ/LAP)
WWW.KRONIKAONLINE.RO 
TEL.: +40 264–705205, +40 264–705215

SOK KÖZSÉGNEK A KORSZERŰSÍTÉS EGYETLEN MÓDJA A FEJLESZTÉSI TERV

Saligny-program: kis
települések nagy lehetősége

Miközben Bukarestben késhegyig menő vita robbant ki a 10 milliárd eurós 
nagyszabású településfejlesztési program kapcsán, a kis települések elöljárói 
alig várják, hogy pályázhassanak a központi forrásokra. A Krónika által meg-
szólaltatott erdélyi magyar polgármesterek kifejtették, számukra a kormány 
által elfogadott, Anghel Saligny mérnökről elnevezett terv jelenti jóformán az 
egyetlen esélyt jelentősebb pénzösszegek lehívására. A települések egy része 
a víz- és földgázhálózat, valamint a csatornarendszer kiépítésére, bővítésére 
igényelne támogatást, máshol szennyvíztisztítót létesítenének, utakat korsze-
rűsítenének. Elmondták, a csalás, a korrupció senkinek nem áll érdekében, a 
munkálatokat és azok kifi zetését több állami szerv is ellenőrzi. 4.»

Ráfér a fejlesztés a vidékre. 2021 és 2028 között bonyolítanák le az Anghel Saligny mérnökről elnevezett, a kormány által elfogadott programot

Legtöbb helyen
jelenléti oktatás lesz
Jelenléti tanítással indul a 2021–
2022-es tanév a legtöbb romániai 
iskolában. Tizenegy településen 
virtuális tanrenddel kezdenek az 
iskolások az első héten. A diákok 
és tanárok körében egyaránt 
kötelező lesz a belső terekben 
a maszkok használata, kivételt 
képeznek ez alól a testneve-
lésórák.  2.»

Gázkitermelési kudarc
fenyegeti Romániát
Kisebb csoda kellene, hogy már 
az idén a Fekete-tenger kontinen-
tális talapzatából felszínre hozott 
gáz is gazdagítsa a romániai 
ellátórendszert. A befektetők 
egyik fontos elvárása, az off  shore-
törvény módosítása továbbra 
is késik, és ennek okára nincs 
érdemi magyarázat.  6.»

Újjávarázsolták
a Máriaff y-kastélyt
Turisztikai, kulturális központot 
hoznak létre a 19. századi Má-
riaff  y-kastélyban, amelyet most 
felújítottak. Tíz éve múlt, hogy 
a maros szentgyörgyi önkor-
mányzat megvásárolta a község 
központjában álló épületegyüt-
test, amelyet önerőből, valamint 
európai uniós támogatással 
sikerült rendbe tenni. Következik 
a bebútorozása, majd használat-
ba vétele.  16.»

Találkozások ünnepe
a Főtér Fesztivál
Kulturális műsorokkal, minden 
korosztályt megmozgató köny-
nyűzenei koncertekkel, gazdag 
programkínálattal szervezik meg 
a jövő héten a Főtér Fesztivált 
Nagybányán. A 16. alkalommal 
tartandó magyar napok idén is 
a baráti találkozások, a magyar 
közösség építésének ünnepe lesz 
a Máramaros megyei városban – 
mondta el lapunknak Balogh-Du-
na Jessica főszervező.  20.»

 » A kisebb 
települések hat-
ványozottan fon-
tosnak tartják a 
programot, mert 
az EU-s pályá-
zatok esetében 
szinte labdába 
sem rúgnak.
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Halogatott bizalmi szavazás,
botrányos parlamenti ülés  5.»

Deák Árpád Brukenthal-szobrát
avatják fel Nagyszebenben  17.»
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