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KÖZÖSSÉGI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS A SVÁBOK LAKTA TELEPÜLÉSEN

Eurómilliókat ér a csanálosi
gazdák összefogása

A többségében svábok lakta Szatmár megyei Csanálos két éve megalakított 
mezőgazdasági szövetkezete sikertörténetnek számít. A 23 gazda által ösz-
szedobott pénzen elindított közösségi vállalkozás eddig több millió euró 
értékben nyert pályázatokat, és hamarosan húsfeldolgozó üzemet is mű-
ködtetni fog. Ma már ötven hektáron termelnek abraktakarmányt, és har-
minc hektáron téli, szálas takarmányt a marhaállomány számára, jelenleg 
170 szarvasmarhát számlál a nyári tanyán tartott csorda. 8.»

Sikertörténetnek számít a határ menti Csanáloson a környék első közösségi mezőgazdasági vállalkozása, amelyet két éve indítottak

Kiírta a népszavazást 
Johannis
Hivatalosan kiírta csütörtökön 
Klaus Johannis államfő a korrup-
cióellenes küzdelem és az igazság-
szolgáltatás függetlensége ügyében 
a népszavazást. A referendumot 
egyszerre tartják majd május 26-án 
az európai parlamenti választással. 
A polgárokat a korrupciós bűncse-
lekményeket érintő amnesztia és 
az igazságügyet érintő sürgősségi 
kormányrendeletek betiltásáról 
kérdezik meg.  5.»

Késleltetik 
a közberuházásokat
Frissíteni kell az építkezési válla-
latok és az önkormányzatok között 
kötött szerződéseket az iparágban 
3000 lejesre emelt minimálbér 
miatt, ám a hatóságok kétféle 
módszertant bocsátottak ki az 
árújraszámolásra. Az ellentmon-
dások láttán egyesekben felme-
rült, hogy a kormány szándékosan 
akadályozza a pénzköltést. 3.»

Ezrével gyűlnek az
aláírások a Hír Tv-ért
Nagyvárad után Marosvásárhe-
lyen is nyomást gyakorolnak a 
Digi Románia képviselőire, hogy a 
nagy nézői felháborodás hatására 
vegyék vissza a kábelszolgáltató 
kínálatába a Hírt Tv-t.  2.»

Sztrádaépítés
csigatempóban
Hatvan kilométerrel, vagyis 7,9 
százalékkal bővült tavaly decem-
berre a romániai autópálya-hálózat 
a 2017-es év végéhez mérten – derül 
ki az Országos Statisztikai Intézet 
által csütörtökön nyilvánosságra 
hozott adatsorokból. 2017 de-
cemberében még 156 kilométer új 
sztrádát ígért a kormány. 7.»

 » A 23 gaz-
da összeadott 
pénzén elindí-
tott közösségi 
vállalkozás eddig 
több millió euró 
értékben nyert 
pályázatokat.
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Nehezen épül a csíkszeredai
Márton Áron Kulturális Központ  4.»

Különleges kisplasztikákkal
őseink útján  9.»

A világ 19 legszebb úti célja közé
sorolta Erdélyt a neves magazin  6.»

Tisztelt olvasóink!
Következő lapszámunk

április 30-án,
kedden jelenik meg.
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