2008. szeptember 19., péntek XIX. évf. 221. (5367) szám – Ára 80 bani, elôfizetôknek 56 bani

Ilyés Gyula
polgármestert az
önkormányzat
álláspontjáról
kérdeztük a
Kölcsey Ferenc
Fôgimnázium
épületproblémáival
kapcsolatban. /5.

13°C
Borult idô
várható. /4.

FÜGGETLEN NAPILAP

Tíz éve tart a növekedés
Elégedett Varujan Vosganian gazdasági és pénzügyminiszter az országos gazdasági mutatókkal, s indoklásként az Országos Statisztikai Intézet által közzétett adatokat vonultatja fel.
SOLYMOSI SÁNDOR
Románia gazdasága épp tíz évvel
ezelôtt került növekedési pályára, s az idei, jubileumi évben további 8,5 százalékos növekedéssel számolhatunk — nyilatkozta
szeptember 17–én az Agerpres
hírügynökségnek Varujan Vosganian gazdasági és pénzügymi-

niszter. A tárcavezetô nyilatkozata során hangsúlyozta: a román
gazdaság fejlôdési ütemének éves
átlaga a hatszorosa az Európai
Unió gazdasági növekedési ütemének. Az Országos Statisztikai Intézet által közzétett adatok szerint az április–május–
júniusi periódusban, azaz a
második negyedévben a gazda-

ság által termelt nemzeti bruttó össztermék értéke 109,019
milliárd lej volt, amely reális
értéken 9,3 százalékkal volt magasabb, mint a 2007–es év második negyedévének eredménye. Az elsô félévben a nemzeti bruttó össztermék értéke
meghaladta a 195,764 milliárd
lejt, ami a tavalyi évihez ké-

pest 8,8 százalékos növekedést
elent. Az idei évi gazdasági növekedés mértékét az Európai
Statisztikai Hivatal 8,5 százalékra becsüli Romániában, amellyel az ország az EU–27–ek
mezônyében az elsô helyre kerül. A pénzügyi tárca erre az
évre „mindössze” 6 százalékos
növekedést tervezett.

MI ÚJSÁG?
Nagykárolyi visszatérô
vízproblémák
Sokan panaszkodnak, hogy Nagykárolyban elszínezôdik a víz, nincs
nyomás. Mindennek az az oka,
hogy a rendszer rendkívül elavult
állapotban van — tudtuk meg
Fógel Lászlótól, az Apaserv fejlesztési szaktanácsadójától (képünkön). /6.

MI ÚJSÁG?
Nem ismerik az uniós
TVA–fizetési eljárást a cégek
Az ország 1300 nagy adófizetô kereskedelmi
társasága számára külön tájékoztatási programot indít a közpénzügyi minisztérium. /6.

RÖVIDEN
ÖVIDEN
❏ Nyertes számok. A Joker csütörtökön kisorsolt nyertes számai: 7, 34, 15, 17,
5, +3. Az 5/40–es Lottó szeptember 18-i húzásának nyertes számai: 30, 4, 2, 29, 23, 11.

Elúszott az uszoda
Kovács Jenô polgármester tájékoztatása szerint megoldódott a nagykárolyi uszoda indulatokat gerjesztô kérdése: nem kapja meg a város a pénzt, úgyhogy nem lesz uszoda sem a
strand, sem pedig a stadion mellett. A polgármester hozzátette, ez nem jelenti azt,
hogy egyáltalán nem épül ilyen létesítmény a
városban a jövôben, hanem csak annyit jelent,
hogy nem annak a projektnek a részeként
épül majd, ahogyan most szerették volna.

www.erdon.ro

Hatvanezret havonta. Szeptember 10–tôl 1 lej

mint azelôtt. A probléma pedig csak úgy oldható meg, hogy
havonta 60 ezer darab 10 banist hoznak a Nemzeti Bank kolozsvári fiókjától, amiket az automatákba helyeznek. „Jelenleg is dolgozunk az automaták átállításán, de igyekszünk,
hogy minél hamarabb kijavítsuk a hibákat. Addig is elnézést kérünk a kellemetlenségek miatt”— nyilatkozta Simon.
Ottjártunkkor egyébként a villanyóránál található két
jegyautomatából egyik sem mûködött.

50 baniról 1 lej 80 banira emelték Szatmárnémetiben a buszjegyek árát. A jegyáremelés nemcsak a busszal közlekedôk
pénztárcáját terhelte meg, hanem a Transurbant is, ugyanis még mindig gondot okoz a jegyautomaták új tarifák szerinti átállítása. Simon József, a Transurban igazgatója elmondta lapunknak, a legnagyobb gondot az okozza, hogy
az automatáknak sokkal több aprópénzt kell visszaadniuk,

Kerékpárok szállítása

Ma végleges lesz

san. Tegnap 16 óráig 31 505en szavaztak, akiknek a túlnyomó többsége, pontosan
93,70%–a szerint nagyon jó,
1,79%–a szerint pedig jó ötlet ez a kezdeményezés. A
szavazók 0,68%–a elfogadhatónak tartja, míg 1,27%–a ellenzi az elképzelést.

A szerzô felvétele

A CFR szándéka szerint jövô
évtôl kezdve külön vagonokat
csatolnának a gyorsvonatokhoz, amelyek többek között
kerékpárok szállítására is alkalmasak lesznek. A Román
Állami Vasutak hivatalos weboldalán szavazást indítottak
ezzel a témával kapcsolato-

MEGHÍVÓ!
WELLNESS EXPO Nagykárolyban!
•
•
•
•
•
•
•

hidrokolonterápia,
biorezonancia,
magnetoterápia,
táplálkozás-kiegészítôk,
PI-víz,
levegô– és víztisztítók,
biorezonancia mérések.

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt
a nagykárolyi Szent László közösségi házba (Some§ utca 14. szám), szeptember
21–én, 10 – 16 óra között tartandó rendezvényünkre, ahol a budapesti, 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkezô, Dr. Klara
Hilf, természetgyógyász tart elôadást.

Kónya László
lamenti választásokon. „A munkám miatt szinte napi kapcsolatban állok a megye különbözô pontjain élô emberekkel, ismerem a problémáikat, tudom, milyen segítséget várnak.
Úgy gondolom, minden szavazat számít, és az újraleosztásnál van esélyem a bejutásra”
— magyarázta Kónya.

SZATMÁRI FRISS ÚJSÁG
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✉ Szatmárnémeti,
Poggyászszállító vagonokat csatolnak a gyorsvonatokhoz

M. Viteazul út 32.
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Jövô évtôl kezdve valószínûleg kerékpárokat
is lehet szállítani a gyorsvonatokon.

Ma véglegesítik a Szatmár megyei RMDSZ–es
képviselô–, illetve szenátorjelöltek listáját.
Az elmúlt héten Kolozsváron
ülésezett a Szövetségi Állandó
Tanács, amelyen az RMDSZ jelöltlistáinak véglegesítésérôl
döntöttek. Ahogyan arról már
tájékoztattuk olvasóinkat, a
legtöbb megye jelöltjeinek listáját jóváhagyta a SZÁT, a
szatmári képviselôjelölteket
illetôen azonban nem született
döntés, mert véleménykülönbségek alakultak ki a jelöltek
sorrendjét illetôen.
A mai gyûlésen biztosan
végleges lesz a lista. Szabó Károly szenátor visszalépése miatt újabb szenátorjelöltet kellett állítania az RMDSZ– nek.
Az Állandó Bizottság Kónya
László megyei tanácsost és
fôtanfelügyelô–helyettest jelölte a szenátorjelölti lista második helyére. Kónya elmondta
lapunknak, megtisztelô számára, hogy jelölték, és természetesen indulni fog az ôszi par-
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Mondja el véleményét ITT!
www.erdon.ro

