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REKLÁM

Nagyobb büdzsét 
kérnek az EU-nak
Az eddigi 140 milliárd euró-
nak a duplájára, 280 milli-
árd euróra kell emelni az Eu-
rópai Unió (EU) éves költ-
ségvetését az Európai Par-
lament (EP) elnöke sze-
rint. Antonio Tajani a Berliner 
Morgenpost című német lap-
ban tegnap megjelent interjú-
ban kiemelte, hogy a 140 mil-
liárd euró a tagállamok össze-
sített hazai össztermékének 
(GDP) 1 százalékát sem éri el. 
Ez nem elég az EU feladata-
inak ellátásához. „A költség-
vetés megduplázását nem a 
tagállami befizetések növe-
lésével, hanem új saját forrá-
sok megteremtésével, példá-
ul a tőzsdei tranzakciók meg-
adóztatásával kellene elér-
ni” – mondta az olasz konzer-
vatív politikus. Kiemelte, hogy 
a plusz forrást nem a brüsz-
szeli bürokráciára kell fordí-
tani, hanem bevándorlás el-
lenőrzésére, a terrorizmus el-
leni harcra, a gazdaságélén-
kítésre, valamint a védel-
mi együttműködés fejlesz-
tésére, ami a hadiipar veze-
tő EU-s vállalatainak támoga-
tását is jelenti.   Az EU-nak az 
energiaszektorra és a gazda-
ság digitalizációjára is több 
forrást kell összpontosíta-
nia, mert csak így tud helyt-
állni a versenyben az Egyesült 
Államokkal, Kínával, Indiával, 
vagy éppen Oroszországgal 
– tette hozzá. A nemzetkö-
zi migrációs válságról szólva 
hangsúlyozta, hogy „a mene-
kültválság Afrika és a Közel-
Kelet instabilitásának ered-
ménye”. Az EU-nak meg kell 
akadályoznia egy „afrikai exo-
dust”, ezért egy uniós „Mars-
hall-terv” révén a következő, 
2021-ben kezdődő többéves 
költségvetési periódustól hét 
éven keresztül legkevesebb 
40 milliárd eurót kell fordí-
tania Afrika fejlesztésére. 

Nőtt a román ipar 
termelése
A 2017. január–szeptember 
időszakban nyers adatként 
7,7 százalékkal nőtt a román 
ipar termelése az előző év 
azonos periódusához mérten, 
kiigazított értékben a gyara-
podás 8,7 százalékos – közöl-
te tegnap az Országos Sta-
tisztikai Intézet (INS). Az idei 
év első kilenc hónapjában 
mért gyarapodás annak tud-
ható be, hogy 8,3 százalékkal 
bővült a feldolgozó ágazat, 
5,8 százalékkal a kitermelés, 
míg a villamosenergia-, gáz-
, gőzellátás, légkondicioná-
lás előállítása és szolgáltatá-
sa terén 1,8 százalékos bővü-
lést mértek. Szeptemberben 
nyers adatként 16,5 százalék-
kal nőtt az ipari termelés az 
előző hónaphoz képest, azon-
ban a munkanapokkal és nap-
tárhatással megtisztítva már 
0,7 százalékos visszaesést re-
gisztráltak.

Tejtermékeket, húsokat, mézet, szeszes italokat és kézműves termékeket is kínáltak

Népszerűek a székely termékek
Száz termelő több 

mint 1500 prémium-

kategóriás székely ter-

mékkel várta a hétvé-

gén az érdeklődőket 

Budapesten.

Minden idők eddigi legna-
gyobb Székely Nagyvá-
sárát tartották a hétvé-

gén Budapesten, a Bálna keres-
kedelmi, kulturális, szórakoztató 

és vendéglátó centrumban – mu-
tat rá közleményében a Hargita 
megyei önkormányzat sajtószol-
gálata. A háromnapos rendez-
vényt pénteken, november 10-én 
nyitották meg, szombaton és va-
sárnap 10 és 21 óra között volt lá-
togatható.

A nagyszabású rendezvényen 
száz kézműves termelő mint-
egy 1500 prémiumkategóriás ter-
méke várta a vásárlókat a Bálna 
épületének első emeletén. Hargi-
ta megyét harminc Székely ter-
mék védjegyes és további húsz 
termelő képviselte, ezzel is nép-
szerűsítve a térség értékeit.

A siker ez alkalommal sem 
maradt el, sokan keresték a jó 
minőségű székely termékeket – 
derül ki a közleményből. A ter-
melők többek között tejterméke-
ket, péktermékeket, húskészít-
ményeket, mézeket, szörpöket, 
pálinkát és helyi kézműves sört, 
de szőtteseket, népviseleti dara-
bokat és más kézműves terméke-
ket is kínáltak. Napközben kultu-
rális programok is biztosították a 
jó hangulatot.

„A mostani alkalom is kivá-
ló lehetőség volt a termelőknek a 
bemutatkozásra, és a vásárlók ez 
alkalommal sem csalódtak a jó 

minőségű termékekben. A Szé-
kely termék védjegy levédésével, 
a termékek külföldi piacokra való 
eljuttatásával a székely gazdák jó 
minőségű, egészséges terméke-
it tesszük az európai fogyasztók 
asztalára. A célunk továbbra is 
az, hogy a Székely terméket Eu-
rópában ismert és elismert már-
kanévvé tegyük” – nyilatkozta a 
vásár kapcsán Borboly Csaba, a 
Hargita megyei közgyűlés elnö-
ke, és köszönetét fejezte ki Var-
ga Mihály nemzetgazdasági mi-
niszternek a lehetőségért. 

BÁLINT ESZTER

 1 euró       4,6495
1 dollár      3,9913
 1 svájci frank 4,0063
1 font sterling 5,2227
100 forint 1,4898

Valutaváltó

Soha ennyi kiállító. Székely termékek széles skálájából válogathattak a budapestiek a Bálna vendéglátó centrumban
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