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A BOLTOK ELLÁTOTTSÁGÁT FÉLTI AZ ÜZLETLÁNCOK EGYESÜLETE

Hadat üzentek a hatóságok
a zöldség-gyümölcs maffi  ának

Az évek óta ténykedő zöldség-gyümölcs maffi  át próbálják visszaszorítani a 
hatóságok a napokban nagy port kavart ellenőrzésekkel, a hirtelen jött ra-
komány-ellenőrzések miatt viszont veszélybe került a boltok ellátása. Több 
irányból is dicsérik amúgy az akciót, ami egyértelműen kedvezhet a helyi 
termelőknek, azt azonban senki nem támogatja, hogy hasonló „hórukkak-
ciókat” tartsanak, mert az nem jó senkinek. A hétvégi tájékoztatás szerint 
430 jármű és három raktár átvizsgálása után 31 bírságot róttak ki összesen 
602 200 lej értékben, és több mint 80 tonna zöldséget és gyümölcsöt semmi-
sítettek meg. Közben az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) a nagy 
üzletláncokat, nagybani piacokat és raktárakat kezdte ellenőrizni, szintén a 
zöldségeket és gyümölcsöket veszik górcső alá. 7.»

Nem minden frankó. A legutóbbi ellenőrzésen 1,75 millió lejre büntettek a zöldség- és a gyümölcsforgalmazási előírások be nem tartása miatt

Adakozásra
köteleznék a cégeket
Törvénnyel kötelezné egy – kor-
mánypárti és ellenzéki honatyák 
által közösen beterjesztett – 
jogszabályjavaslat jótékonyságra 
a cégeket: a szenátus előtt levő 
tervezet a profi tadó 30 száza-
lékában határozná meg azt az 
összeget, amit muszáj lenne a 
vállalkozásoknak szponzorációra 
fordítaniuk. A szakember szerint 
a javaslat több sebből vérzik.  

6.»

Pénz áll a házhoz
az oktatásban
Összesen mintegy 700 millió 
lejt utal ki az állam a tanügyben 
dolgozóknak a bírósági perekben 
számukra megítélt visszamenőle-
ges béremelések címén, az össze-
geket átutalását még az ortodox 
húsvét előttre ígérik. Bizonyos al-
kalmazottak esetében kamatokkal 
együtt több tízezer lejt is kitehet a 
kárpótlás.  4.»

Orbán: az egész EU
érdeke a szerb tagság
Szerbia mielőbbi európai uniós 
csatlakozása mellett állt ki Orbán 
Viktor magyar miniszterelnök 
tegnap Szabadkán, a magyar és 
a szerb kormány ötödik együt-
tes ülése után. Orbán Viktor 
úgy fogalmazott: a következő 
nagy történelmi feladat Szerbia 
EU-tagságának megvalósítása, 
amely a szerbeknek és a magya-
roknak egyaránt jó lesz. 5.»

Petíció Szent László
lovas szobráért
Nagyvárad magyarságának több 
mint másfél évszázados óhaját 
szem előtt tartva petíciót nyújt 
be az Erdélyi Magyar Néppárt 
a város önkormányzatához: 
a beadványban Szent László 
főtéri lovas szobrának felállítását 
sürgetik. A kezdeményezés mögé 
egyházi és világi szervezetek is 
felsorakoznak.  3.»

 » A hivatalos 
magyarázat sze-
rint a lakosság 
érdekében járnak 
el: ki akarják 
szúrni az egész-
ségre káros 
árut, illetve fel 
akarják számolni 
a piacra jellem-
ző, maffi  atípusú 
hálózatokat.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Belga hajómérnökből
gyimesi farmer  12.»

Elnapolták a tárgyalást,
tovább izgulhat Dragnea  5.»

Székely Csaba drámaíró a kommunista
korszakkal való szembenézésről  9.»
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