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Csúcsra szökkent az erdélyi
burgonyatermesztés

Rekordméretben, mintegy negyven százalékkal drágult egy év alatt az étke-
zési burgonya, ugyanakkor a krumplitermesztők számára szép profi tot hozó 
tavalyi esztendő a korábbi évek veszteségeit ellensúlyozza. Mike Lujza, a 
kézdivásárhelyi Burgonyanemesítő Kísérleti Állomás igazgatója szerint Er-
dély-szerte felértékelődik a pityókatermesztés, ma már nemcsak a Csíki-me-
dencére, Háromszékre, illetve a Barcaságra korlátozódik a jó minőségű 
vető-, illetve fogyasztási krumpli előállítása, az észak-erdélyi megyékben is 
egyre többen látnak fantáziát a burgonyatermesztésben. 9.»

Erdély-szerte egyre több megyében látnak fantáziát a jó minőségű burgonyafajták termesztésében

RMDSZ: lesz-e váltás
az EP-képviseletben?
Kiélezett a verseny az RMDSZ-ben 
az európai parlamenti jelöltlista 
mandátumot érő első két helyé-
nek megszerzéséért, és a teljesen 
nyílt küzdelem közepette nem 
kizárt a teljes erdélyi magyar 
„őrségváltás” Brüsszelben. 
A rangsorolás folyamatát az MPP 
„visszautasíthatatlan” ajánlata 
színesíti.  3.»

Kitartottak a Nyírő
József név mellett
A székelyudvarhelyi önkormány-
zat csütörtöki ülésén a román ha-
tóságok által vitatott Nyírő József 
íróról nevezte el a város könyv-
tárát. A testület annak ellenére 
döntött a névadás mellett, hogy 
a prefektus hivatalában műkö-
dő névadó bizottság negatívan 
véleményezte azt. A tervezetet 16 
tanácsos támogatta, ketten tartóz-
kodtak. 2.»

Az e-kereskedelemé
a jövő Romániában is
Nyitniuk kell a külföldi piacok felé 
is az online értékesítéssel foglalko-
zó romániai cégeknek ahhoz, hogy 
tartani tudják a lépést az itthoni 
piacon is egyre nagyobb számban 
jelen levő külföldi webáruházakkal. 
Ez akár 50 százalékos forgalomgya-
rapodással is járhat, miután a geo-
kódolás eltörlésével kedvezőbbek 
a feltételek a potenciális vásárlók 
számára.  15.»

Sporttáncválogatott
kolozsvári diákokkal
Magyarországot képviselheti egy 
évig a nemzetközi táncversenye-
ken a kolozsvári Dode Ingrid és 
Fábián Dávid azt követően, hogy 
bekerültek a magyar ifj úsági 
sporttáncválogatottba. A kincses 
városi diákok a február elején Bu-
dapesten szervezett bajnokságon 
negyedik helyezést értek el, így 
bejutottak a válogatott hat párból 
álló csoportjába.   20.»

 » Erdélyben a 
hazai krumplifaj-
ták a legkereset-
tebbek.
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Orbán–Kelemen-találkozó 
Budapesten  5.»

Új méreteket ölt
a farsangbúcsúztatás
szokása  16.»
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