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TÖRVÉNYI BEAVATKOZÁSSAL KELLENE HELYZETBE HOZNI A ROMÁNIAI GAZDÁKAT

„Zöldségeket beszél” az állam, 
szövetkezetek kellenek

Élelmiszer-felvásárló, -feldolgozó és -forgalmazó állami nagyvállalatot hozna 
létre a román kormány Liviu Dragnea PSD-elnök javaslata alapján, aki szerint 
a projektre 100 millió euró áll rendelkezésre. A kommunista időkre emlékeztető 
zöldségboltok (aprozar) hatékonyságát viszont sokan vitatják, szakemberek sze-
rint azonban sürgősen lépni kell az importtermékek által uralt hazai zöldség- és 
gyümölcspiac átalakításáért. Magyar Loránd Bálint Szatmár megyei parlamenti 
képviselő úgy véli, ha a hazai termények forgalmazását vállaló zöldség- és gyü-
mölcsboltok hálózatának létrehozását támogatná a kormány, akkor ezt a gazda-
szövetkezetekre kell bízni, és nem állami üzletláncként beindítani.  8.»

Beérik? Sokak szerint nem az állam, hanem a gazdaszövetkezetek feladata lenne a zöldségboltok létrehozása és működtetése

Fittyet hánytak 
Johannis kérésére
Módosítások nélkül küldte vissza 
tegnap a parlament Klaus Johannis 
államfőhöz kihirdetésre a 2019-es 
évi állami költségvetést, elutasítva 
ezzel az elnök által kért felülvizsgá-
lást. Johannisnak így alkotmányo-
san nincs semmilyen eszköze, hogy 
megtagadja a költségvetés kihirde-
tését, így azt 10 napon belül alá kell 
írnia. 6.»

Erdélyi alkotókat 
tüntettek ki Pesten
Erdélyi írót, költőt, koreográfust, 
valamint az egyházi élet kiemel-
kedő képviselőit díjazták állami 
elismeréssel a nemzeti ünnep 
alkalmából Budapesten. Többek 
közt József Attila-díjat kapott 
Király Zoltán kolozsvári költő, a 
Sétatér Kulturális Egyesület elnö-
ke, valamint Sántha Attila Barna 
kézdivásárhelyi író, költő. 9.»

Kelemen Hunor
Kövesit támogatja
Kelemen Hunor, az RMDSZ szö-
vetségi elnöke szerint annak nyo-
mán, hogy az Európai Parlament 
Laura  Codruţa Kövesit, az Orszá-
gos Korrupcióellenes Ügyosztály 
(DNA) tavaly leváltott főügyészét 
tartja a legalkalmasabbnak az 
európai főügyészi tisztségre, neki 
kellene megkapnia a posztot. 
Kelemen korábban élesen bírálta 
a korrupcióellenes ügyészség 
tevékenységét. 5.»

Megmérettetnek az
amatőr humoristák
Gazdag programkínálattal és 
az erdélyi amatőr humoristák 
versenyével várják az érdeklődőket 
Kolozsváron április 4–7. között. Az 
RMDSZ tizenhatodik alkalommal 
szervezi meg az Erdélyi Humor-
fesztivált György Botond és András 
Előd humoristákkal közösen, akik a 
tegnapi sajtótájékoztatón számol-
tak be a kincses városbeli rendez-
vényről. 12.»

 » A hazai élel-
miszerpiac mint-
egy 70 százalékát 
a multinacionális 
üzletláncok 
uralják, amelyek 
számára nem a 
termény szárma-
zási helye és mi-
nősége a döntő, 
hanem az ára. 
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Szándékosan késleltetik 
a kártérítést  4.»

Alprefektus harca a kormány helyi
 érdekeivel Kolozsváron  2.»
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