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H I R D E T É S

A PARTIUMI ÉS A SZÉKELYFÖLDI BERUHÁZÁST IS TÁMOGATJA A BUKARESTI FEJLESZTÉSI TÁRCA, INDULHAT A KÖZBESZERZÉS

Élményfürdő épül Nagyszalontán és Kovásznán
Élményfürdő épül Nagysza-
lontán, Kovásznán pedig 
mofettás gyógyfürdőt és 
élményfürdőt alakítanak ki 
a román fejlesztési minisz-
térium támogatásával. A két 
beruházás fi nanszírozását 
csütörtöki ülésén hagyta jóvá 
a kormány.
» KRÓNIKA

Ú j élményfürdő épül Nagy-
szalontán, Kovásznán pe-
dig mofettás gyógyfürdőt 

és élményfürdőt alakítanak ki, a 
beruházásokhoz pedig a kormány 
biztosít fi nanszírozást – tájékoz-
tatott csütörtökön az RMDSZ. A 
közlemény szerint a fejlesztési 
minisztérium 118,05 millió lej 
fi nanszírozást biztosít a partiu-
mi beruházásra, a székelyföldi 
tervek megvalósítására pedig 64 
millió lejt adnak. A hajdúváros-
ban 2,8 hektáros területen épülne 
fel a Toldi Akvapark, a fejlesztési 
tárca által korábban létrehozott 

úszómedence közelében.  A köz-
lemény szerint egy új, több mint 
10 ezer négyzetméteres épületet 
húznak fel, egy új sportkomp-
lexumot, amelynek díszítőele-
meit Arany János Toldija ihlette. 
„Nagyszalontának értékes kincse 
a termálvíz, ezt aknázza ki a beru-
házás. A sportkomplexumban a 
család minden tagja megtalálja a 

helyét, a kicsik számára csúszdás 
fürdőzési helyet építünk, a felnőt-
tek termálfürdőben, sókamará-
ban kapcsolódhatnak ki és ápol-
hatják az egészségüket ” – idézte 
Cseke Attila fejlesztési miniszter 
nyilatkozatát az RMDSZ hírlevele.

A 300 férőhelyes termálfürdő-
ben spaövezetet alakítanak ki 
pezsgőfürdővel, masszázsszobá-

kat és egy sókamrát. Az élmény-
fürdőben több fedett és kültéri 
medence lesz a gyermekek szá-
mára csúszdás fürdővel. A fürdő 
főépületét úgy tervezték, hogy a 
külső részén stilizált nádast ala-
kítanak ki, utalva Toldi és a far-
kasok küzdelmének helyszínére, 
illetve a Nagyszalonta környékén 
fekvő egykori mocsaras nádasra. 

Az épületben ugyanakkor étte-
rem és öltözők lesznek, az épület 
mellett pedig elegendő parkoló-
hely. A csütörtöki döntés értelmé-
ben elindulhat a közbeszerzési 
folyamat az építő leszerződtetése 
érdekében.

Kovásznán eközben új mofettás 
gyógyfürdő és élményfürdő épül. 
A helyieket és turistákat egyaránt 
vonzó új élményfürdőben kinti 
és fedett medencéket alakítanak 
ki, vízicsúszda-rendszerrel. A 
gyermekek számára játszótereket 
építenek, a felnőtteknek napo-
zóágyakat, függőágyakat helyez-
nek el a medencék szélén.

„Az élményfürdő megépítésé-
vel a helyiek merész álma teljesül. 
A gyógyfürdőben a család minden 
tagja számára lesz alkalmas hely 
a szabadidő kellemes eltöltésé-
re, a feltöltődésre” – nyilatkozott 
Cseke Attila. A fürdőkomplexum-
ban lesznek sportolásra alkal-
mas pályák, öltözők, zuhanyzók, 
parkolók is. A kormányhatározat 
értelmében a közbeszerzési fo-
lyamat elindulhat, azt követően 
pedig az építkezés is.
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Kül- és beltéri medencék, csúszdák, spa is helyet kap majd a nagyszalontai Toldi Aquaparkban

Jöhet az 
e-nyugdíjszelvény

Az Országos Nyugdíjpénztár 
(CNPP) ezentúl elektroni-

kus formában is kibocsáthatja 
a nyugdíjszelvényeket. Miután 
a képviselőház döntő kama-
raként elfogadta a vonatkozó 
törvénymódosítást, az Országos 
Nyugdíjpénztár kérésre e-mailen 
is elküldheti a kifi zetett összeg-
ről tájékoztató dokumentumot 
azoknak, akik bankszámlára 
kapják a nyugdíjukat. A dokumen-
tum a CNNP portálján létrehozott 
felhasználói fi ókból is letölthető. 
Az elektronikus szelvényt a kérés 
regisztrálását követő hónaptól 
kezdődően, a nyugdíj folyósítása 
után legtöbb 48 órával küldi el a 
nyugdíjpénztár. A dokumentum 
a papíralapú nyugdíjszelvénnyel 
azonos joghatású, az intézmények 
és hatóságok hitelesnek tekintik. 
Az alsóház elfogadta azt a törvény-
tervezetet is, amely megtiltja a 
közintézményeknek, hogy ügyin-
tézéskor másolatokat kérjenek ma-
gán- vagy jogi személyektől más 
állami intézmények által kiállított 
dokumentumokról. (Krónika)




