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EGYRE TÖBB GAZDA ADJA EL ÁLLOMÁNYÁT A KEDVEZŐTLEN FELTÉTELEK MIATT

A nyerészkedő kereskedő 
a juhtartó gazda „farkasa”

Állatvédő szervezetek feljelentették az Európai Uniónál Romániát a Midia 
Năvodari-i kikötő közelében történt hajóbaleset miatt, amelynek során 14 
ezer juh veszett a Fekete-tengerbe. Az ügyben csütörtökön tartottak meg-
hallgatást az Európai Parlamentben, ami még inkább ráirányítja a fi gyelmet 
a romániai juhágazat nehéz helyzetére. Szakemberek szerint az elmúlt évek 
viszonylatában Romániában idén számolták fel a legtöbb juhállományt az 
alacsony felvásárlási árak miatt, közben az állatexportot lebonyolító keres-
kedők hatalmas haszonnal zárják az évet. Szakemberekkel és gazdákkal 
jártuk körül a juhágazat sanyarú helyzetét. 8.»

Ma már uniós támogatással együtt sem vonzó sok gazdának, hogy éjjel-nappal kint legyen a juhok mellett

Árus Zsolt „lepattant”
Dan Tanasáról
Nem számolják fel a Méltóságért 
Európában Polgári Egyesületet, 
amelyet a magyar és székely 
jelképek elleni persorozata tett is-
mertté. A bíróság jogerősen eluta-
sította Árus Zsolt erre vonatkozó 
keresetét. A gyergyószentmiklósi 
civil jogvédő szerint jogszerűtlen 
az ítélet, és  az ügy várhatóan  az 
Emberi Jogok Európai Bírósága elé 
fog kerülni.  2.»

Sürgetik a kormányt
a községek vezetői
Bonyolult bürokratikus eljárásokat 
kell végigjárniuk a helyi fejlesztési 
projektek kezdeményezéséhez 
és lebonyolításához a községi 
önkormányzatoknak. Ilyés Gyula, 
a Szatmár megyei Vetés község 
polgármestere, az RMDSZ önkor-
mányzati szakértője úgy vélekedik, 
a kormánynak fel kellene gyorsíta-
nia a kifi zetéseket.  4.»

Kamat jár, ha nem
fi zet időben az állam
A mindenkori román kormányok 
általában az adó-visszaigény-
lések késleltetésével próbálják 
csökkenteni a költségvetési 
hiányt. Nincs ez másként idén 
sem, ám a vállalkozók nagy része 
nem kéri az őt megillető késedel-
mi kamatot vagy a jogos kártérí-
tést. „Pedig nem fognak szobrot 
állítani a vállalkozónak, ha nem 
kéri a kamatot” – jegyezte meg 
a Krónika által megszólaltatott 
adóügyi szakértő.  7.»

Toronymúzeum az
örmény templomban
Új látványossággal gazdagodik 
a gyergyószentmiklósi örmény 
közösség temploma és a város 
is. Kiállítótér nyílt a 20 mé-
ter magas toronyban, ahol az 
örmény örökséget bemutató 
képek láthatóak, de az igazán 
nagy élmény a toronyablakokból 
látható panoráma. 9.»

 » Az EU tag-
országai közül 
Romániában 
állítják elő az 
egyik legolcsóbb 
juhhúst, amit az 
élőállat-export-
ra szakosodott 
kereskedők ki is 
használnak.
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Balul is elsülhet 
az erdészfelfegyverzés  3.»

Megszületett a Valan,
a transzilván krimi  9.» MA

HETI 
TÉVÉMŰSOR

6
4

2
1
9

1
8

0
0

0
0

2
1

19
2
3
0




