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KÖZÖS TERMELÉST ÉS ÉRTÉKESÍTÉST TERVEZNEK MÁRAMAROSBAN

A NAP ÍRÁSAIBÓL

Nincs alternatívája a magyar
gazdák összefogásának

Támogatást kérnek
a brassói repülőtérre
Bár Romániában ötven éve a
brassói az első újonnan épülő
repülőtér, eddig még egyetlen lej
állami támogatást sem kapott. Adrian Veştea, a Brassó megyei közgyűlés elnöke bejelentette, hogy
hivatalos beadvánnyal fordultak
a kormányhoz, érvekkel próbálják
meggyőzni Bukarestet, hogy az
épülő repülőtérre hagyjanak jóvá
állami támogatást. » 6.

Tanasă román zászlót
akar a toronyra
Beperelte Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármestert a Dan Tanasă vezette egyesület, amiért az elöljáró nem tűzte ki a román zászlót a
városháza tornyára. A magyarellenes fellépéseiről ismert, hivatásos
feljelentőnek nevezett blogger
szerint Antal Árpád gesztusa a
román nép ellenségére jellemző, és
nem a román állam közigazgatási
képviselőjére. » 3.

HOSSZÚMEZŐI
FOTÓ:
AGRÁREGYESÜLET

Pénzvisszatérítésre
pályáztak a kórházak

Ráharaptak. A Svájcban tanult mester új sajtkészítési technikákat mutatott be a hosszúmezői termelőknek

A tavaly decemberben a budapesti agrárminisztérium támogatásával
Erdély-szerte beindult falugazdász-hálózat legnagyobb nyertese a szórványmagyarság – jelentette ki a Krónikának Várkola Tibor, a Hosszúmezői Agráregyesület vezetője. Az egyetlen magyar többségű Máramaros
megyei község gazdaszervezetének vezetője a nemrég alkalmazott falugazdásszal közösen szeretne megoldást találni a vidék magyar gazdáinak legégetőbb gondjaira. » 9.

»

Segítség
híján a magyar
gazda elvész a
román bürokráciában, nem biztos
a dolgában.

A központi fejlesztési régió tizenhárom erdélyi kórháza sikeresen
pályázott korábbi műszerezettségi
fejlesztések pénz-visszatérítéses
finanszírozására, több esetben a
korábban megkapott egészségügyi
felszerelések elszámolását érintik
a pályázatok. A marosvásárhelyi
sürgősségi kórház kórtermeket
szerelhet fel. » 4.

Aggodalmak az
EU-elnökség miatt
Jean-Claude Juncker, az Európai
Bizottság elnöke csupán kortesbeszédet tartott, amikor arról beszélt:
Románia nem elég felkészült az
EU elnökségére – véli az ALDE
egyik EP-képviselője. A külföldi
sajtó ugyanakkor jelentős mértékben osztja az EB elnökének
aggodalmait, és kiemeli a kormány
és Liviu Dragnea PSD-elnök „Európa-ellenes kisiklásait”. » 5.
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Nemzetközileg körözik
Olosz Gergelyt » 3.
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Drágulásokkal kezdődött
az új év » 7.

TÉVÉMŰSOR

