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Jobb eredmények 
három év múlva 

Erdélyi színészek 
szavalnak Aranyt

Három év múlva számítunk 
jobb eredményekre, egyelőre ki-
hívás a románnyelv-tudás fej-
lesztése – nyilatkozta Kovács 
Irénke oktatásügyi államtitkár.

Mindenki számára elérhető 
az az Arany János műveit tar-
talmazó online hangoskönyv, 
amelyben erdélyi színészek is 
tolmácsolják a verseket. 4. 8.

Wolfgang Amadeus 
Mozart Zene, az va-
gyok én! című művé-
nek szövegrészlete 
alapján „tévedés zene 
nélkül az élet” – kedd 
este pedig a Kolozs-
vári Magyar Operá-
ban bebizonyosodott, 
hogy az Apáczai Cse-
re János Elméleti Líce-
um vegyes kara szám-
mára színjátszás nélkül lenne tévedés az élet. Ugyanis színpadra született, tehet-
séges, több mint fél éve emberfeletti munkát végző diákok mutatták be Lévay 
Szilveszter és Michael Kunze Mozart! című darabját.

Tavalytól évi há-
romezer euróval tá-
mogatja a kormány 
azoknak a gazdák-
nak a tevékenysé-
gét, akik fóliasátor-
ban termesztenek 
legalább 10 áras te-
rületen paradicso-
mot. A mezőgazda-
sági tárca így pró-
bálja mérsékelni 
a gyarapodó paradicsomimportot, és helyzetbe hozni a hazai gazdákat. Könczei 
Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Vezérigazgatóság vezetője szerint ez a 
szakminisztérium legsikeresebb „de minimis” programja.

Háromezer eurót érő paradicsomtermesztés Szabadságélmény a kolozsvári színpadon

Románia alig több mint 10 százalékát hívta le a rendel-

kezésére álló európai uniós alapoknak, holott a jelenleg 

zajló, 2014–2020-as költségvetési ciklusból már négy 

év eltelt. Viorica Dăncilă kormányfő most azt ígéri, gyor-

sítanak a tempón. A rossz teljesítmény okáról kérdez-

tünk szakembereket, akik nem túl derűlátók annak kap-

csán, hogy sikerül-e a költségvetési ciklus végére elköl-

teni a rendelkezésre álló összegeket, a pályázati kiírások 

késlekedése miatt ugyanis már nem sok esély mutatko-

zik a rendelkezésre álló 30 milliárd euró felhasználására.

Lenne pénz, ha el tudnánk költeni

7.

Bőven akadna, mire költeni. Bár a romániai infrastruktúra fejlesztésért kiált, mégsem érkeznek az országba a sok problémára megoldást kínáló uniós pénzek

Magyar ügyintézés  
a váradi városházán
A nagyváradi magyarság régi álma vál-
hat hamarosan valóra: teljes körű ma-
gyar nyelvű ügyintézést biztosító ügy-
félkapu nyílik a városházán. Mindezt 
tegnap jelentette be Zatykó Gyula, az 
Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke és 
Csomortányi István, az alakulat Bihar 
megyei szervezetének elnöke. A döntés 
megvan, így várhatóan heteken belül 
megnyílik a kapu, és majd menet köz-
ben szélesítik a tevékenység körét.

Visszahívják a 
fagyasztott zöldségeket
Számos romániai üzletlánc elrendelte 
bizonyos gyorsfagyasztott termékek-
nek a polcról való levételét és a vásár-
lóktól való visszahívását, miután bak-
tériumfertőzést mutattak ki a belga 
Greenyard vállalat termékeiben. Az ál-
lategészségügyi és élelmiszer-bizton-
sági hatóság tegnap közölte: az ed-
dig végrehajtott laboratóriumi vizsgá-
latok nem mutattak ki baktériumfertő-
zést a Romániában forgalmazott ter-
mékekben. Az országban megbetege-
dést sem észleltek.

Brüsszeli figyelmeztetés 
Bukarestnek
Az EB elnöke arra figyelmeztette 
Brüsszelben Viorica  Dăncilă román 
miniszterelnököt, hogy fontos meg-
őrizni az igazságügy reformja és a 
korrupcióellenes küzdelem terén 
elért eredményeket. Jean-Claude 
Juncker közölte:  a bizottság képvi-
selői továbbra is figyelemmel köve-
tik a romániai fejleményeket. Egy-
ben ösztönözte a kormányfőt:  te-
gyen lépéseket a normális politikai 
párbeszédhez való visszatérés ér-
dekében.

Meghatározhatja  
a tanár a jövőképet 
Egy Kovászna megyei felmérés sze-
rint a diákok azt igénylik, hogy a peda-
gógusok inkább neveljenek, mint ok-
tassanak, a tanár személyisége pedig 
meghatározó a gyerekek jövőképét 
illetően. Az a fiatal, akinek volt példa-
képe a tanárok között, nagyobb bi-
zalommal tekint a jövőbe – derült ki 
a Háromszéken végzett felmérésből, 
amelynek eredményeit tegnap mutat-
ták be Sepsiszentgyörgyön.

Továbbra sem javul a Románia rendelkezésére álló uniós források lehívásának hatékonysága
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Fotó: thomas Câmpean/arChív

Fotó: barabás ákos Fotó: pusztán viola
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