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Alaposan átalakítaná a hosszú évek óta népszerű Első otthon programot egy új sürgősségi 

kormányrendelet-tervezet. Lényegi módosítás lehet, hogy csak 5 évesnél újabb lakások 

vásárolhatók állami garanciával, ugyanakkor az Egy család, egy otthon-ra átkeresztelt 

kormányprogram szociálisabb jellegű lehet, mint elődje, és serkentheti a gyermekvállalási 

kedvet. A hitel maximális összege 570.000 lej, vagyis nagyjából 120.000 euró lehet, a 

kedvezményezetteknek pedig 5–10 százalékos önrésszel kell hozzájárulniuk.  
https://kronika.ro/gazdasag/otthonteremtesi-hitel-uj-feltetelekkel-n-erositenek-a-kormanyprogram-

szocialis-jelleget 

 

A jelenlegi 79-es számú országúttal részben párhuzamosan épülő, Aradot Nagyváraddal 

összekötő gyorsforgalmi út megépítésének a terveit ismertették múlt héten Aradon. A 134 

kilométer hosszú útból összesen 76 kilométernyi lesz kétszer kétsávos gyorsforgalmi út, 43 km 

kétszer kétsávos autópálya rangú szakasz, ezenkívül egy 15 km-es autópályaszakaszon kétszer 

három sávon zajlik majd a forgalom. Az 1,356 milliárd euró értékű beruházás része 17 

közlekedési csomópont, illetve összesen 66 híd, felüljáró és viadukt építése. A dél-erdélyi 

autópályához Aradon három helyen csatlakozik majd a leendő expressz út, ezenkívül 

Kürtösnek, Kisjenőnek, Nagyszalontának és Nagyváradnak (utóbbinak három) lesz le- és 

felhajtója, az észak-erdélyi sztrádára pedig Bihar községnél lehet majd felhajtani. A még csak 

terv szintjén létező út építésének a legjobb esetben 2021-ben foghatnak neki, a finanszírozást a 

Nagyinfrastrukturális Operatív Program révén remélik elnyerni.  
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/112723-gyorsforgalmi-uttal-kotnek-ossze-aradot-

nagyvaraddal  

 

2019. június 8-11. között került megrendezésre Kolozsváron Kelet-Európa egyik 

legnagyobb IT fókuszú eseménye, a Techsylvania. A már hatodik alkalommal sorra kerülő 

eseményen olyan nagy nemzetközi vállalatok innovációs vezetői vettek részt és adtak elő, mint 

a Nike, a Philips, a Forbes, a BBC vagy az E.On. A rendezvényt évről évre több tengerentúli 

VC (kockázati tőkebefektető) cég képviselője is meglátogatja, ezzel jelezve a növekvő 

érdeklődést az erdélyi start-upok világa felé. 
https://techsylvania.com/  

 

A Temesvári Polgármesteri Hivatal újabb 9 temesvári tömbház hőszigeteléséről szóló 

szerződést kötött meg 2019. június 4-én a Nyugati Régiófejlesztési Ügynökséggel (ADR 

Vest), a 2014–2020-as Regionális Operatív Program keretében. A tömbházak energetikai 

hatékonyságát két, összesen 1,7 millió euró értékű pályázat keretében javítják fel. A Temesvári 

Polgármesteri Hivatal eddig 18 nyertes pályázatot nyújtott be a Regionális Operatív Program 

keretében, amelyből 74 tömbház hőszigetelését valósítják meg összesen 18,7 millió euró 

értékben. A pályázatok megvalósítása nyomán 3594 lakás energiahatékonyságát növelik. 
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/ujabb_nyolcmillio_lej_tombhazak_hoszigetelesere.php 
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