
A ROMÁN FÉL NEM ÉRDEKELT A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KATASZTRÓFAVÉDELEMBEN

Erdély magatehetetlen
a jégkárral szemben

Lassan halad a romániai jégkármérséklő rendszer kiépítése. Miközben Ma-
gyarországon a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által megvalósított műsza-
ki háló 2019 végére teljesen lefedi az ország mezőgazdasági területét, addig 
Romániában ez a fajta védelem a szántók, a szőlészetek és a gyümölcsösök 
csupán mintegy 15-20 százalékát érinti. A román agrártárca a regionális 
együttműködés erősítése helyett inkább a mezőgazdasági biztosítások árá-
nak megtérítésével segítené a mezőgazdasági termelőket. 16.»

Jégszakadás. Akkor lenne igazán hatékony a védekezés, ha a határ menti megyékben közösen lépnének fel a jégkár ellen

Tőkés érvénytelen
szavazásra biztat
A második fordulóban megméret-
kező két román államfőjelölt egyi-
két sem tudja támogatni a magyar-
ság Tőkés László, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke 
szerint, aki éppen ezért érvénytelen 
szavazásra biztat.  2.»

Tolmács a vásárhelyi
városházán 
Szinkrontolmács fogja ezután ma-
gyarról románra fordítani az önkor-
mányzati képviselők hozzászólásait 
a vásárhelyi városházán. Bár az 
önkormányzat hosszas huzavona 
után szerződést kötött egy tolmács-
csal, az egyelőre nem állhatott 
munkába. Közben elszámolást vár-
nak a magyar tanácsosok, hiszen 
165 millió lejjel kevesebb bevétele 
volt a városnak október végén, mint 
amennyi az idei költségvetésben 
szerepel. 4.»

Magyar voksokról
álmodozik Johannis
A magyar jogkövetelések meghall-
gatásától mereven elzárkózó Klaus 
Johannis abban reménykedik, hogy 
a magyarok ennek ellenére is rá 
szavaznak majd az államfőválasz-
tás második fordulójában. Emlé-
keztetett: 2014-ben is rá szavaztak 
anélkül, hogy ezt a magyar kisebb-
ség vezetői kifejezetten kérték vol-
na. Az államfő egyúttal előre hozott 
választást is szeretne. 5.»

Új kötet Kőrösi
Csoma Sándorról 
Új, a 200 éve útnak indult székely 
nyelvtudósról, tibetológusról szóló 
kutatásokat ismertető kötet látott 
napvilágot Kőrösi Csoma Sándor az 
újabb kutatások tükrében címmel. 
A százkötetesre tervezett Székely 
Könyvtár sorozat frissen megjelent, 
76. könyvét csütörtökön mutatták 
be a vásárhelyi nemzetközi könyv-
vásáron. A kiadvány szerkesztőjé-
vel, válogatójával, Molnár Vilmos 
íróval beszélgettünk.  17.»

 » Szatmár 
megye lett az 
első erdélyi 
régió, amely 
talajgenerációs 
jégkármérséklő 
rendszert veze-
tett be. 
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Vitát nyitnak a civilek
az anyanyelvhasználatról  3.»

Florin Cîțu: szervezett bűnbanda
ügyködött a pénzügyi tárcánál  15.»
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