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HIÁBA VÁRJÁK A FIATALOK A SZAKTÁRCA 50 HEKTÁROS „ADOMÁNYÁT”

Nincs szétosztogatható 
termőföld Erdélyben

Kétkedve fogadták a mezőgazdasági miniszter földosztogatásra vonatkozó 
tervét a lapunk által megszólaltatott szakemberek, hiszen míg Dél-Románi-
ában akadnak a fi atal gazdáknak kiutalható földterületek, Erdélyben erre 
már nincs lehetőség. Amint arról beszámoltunk, Adrian Oros mezőgazdasá-
gi és vidékfejlesztési miniszter a hétvégén egy kolozsvári sajtótájékoztatón 
vetette fel, hogy idén először mezőgazdasági területeket utal ki az állam a 
fi atal gazdáknak az Állami Birtokok Ügynöksége (ADS) által ügykezelt terü-
letekből. A tárcavezető a társadalom elöregedésével indokolta, hogy egy-
egy 50 hektáros földterülettel támogatni kell a fi atal gazdákat.  7.»

Mifelénk nem hever parlagon állami föld. Erdélyben szakemberek szerint alig lenne a fi atal gazdáknak kiosztható terület

Nem javul 
az oktatás minősége
Bár emelték az idei fejkvóta 
értékét, továbbra is alulfi nanszí-
rozott a tanügyi rendszer, és nem 
várható, hogy jobb legyen az 
oktatás minősége. Nem populista 
húzásokra, hanem átgondolt, 
felelősségteljes döntésekre 
lenne szükség a rendszerben, a 
bürokrácia csökkentését pedig 
körültekintően kell végrehajtani 
– szögezte le lapunknak Ferencz 
S. Alpár, az RMPSZ szakmai alel-
nöke.  4.»

Soós előretör, 
Florea zuhan
Egy decemberben készült, ked-
den nyilvánosságra hozott ma-
rosvásárhelyi közvélemény-kuta-
tás megerősíti: míg Dorin Florea 
polgármester népszerűsége vé-
szesen csökken, Soós Zoltán tá-
mogatottsága egyre nő. Azonban 
Mircea Munteanu szociológus 
szerint a közzétett eredmények 
megtévesztők lehetnek.  2.»

Legyőzték a bankot
a megtört hitelesek
Rekordösszegeket engedett el egy 
kereskedelmi bank két ügyfelé-
nek: egy bukaresti fogyasztónak 
mintegy 62 ezer eurós, egy vára-
dinak pedig 52 000 svájci frankos 
tartozást nem kell törlesztenie a 
korábban megkötött szerződé-
sek alapján. A pénzintézetek és 
a hiteligénylők közötti békítést 
végző központ (CSALB) kisebb 
győzelmekről is beszámolt tegna-
pi közleményében.  6.»

Folyton változik
 a magyar nyelv
„A világ, amiben élünk, nyelvi 
világ, és egyéni világaink nagyon 
különbözhetnek egymástól” – je-
lentette ki Szilágyi N. Sándor nyel-
vész, szerkesztő, egyetemi tanár 
Kolozsváron tartott előadásában. 
A szakember arról is beszélt: az, 
hogy bekerülnek a magyar nyelvbe 
új, egyesek szerint helytelennek 
tartott formák, arra utal, hogy a 
nyelv változik.  9.»

 » Az erdé-
lyi területeket 
telekkönyvezték, 
megművelik, sőt 
még visszaszol-
gáltatási eljárá-
sok is folyamat-
ban vannak.
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Köszönik, jól vannak 
a gyógyszertárláncok  3.»

Románia ismét felkerült 
a madárinfluenza-térképre  3.»

Pengő Zoltán újságíró:
Irán nagyon nyomasztó ország 4–5.
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