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HOSSZABB TÁVON SOKAT ÁRTHAT ROMÁNIA IMPORTKITETTSÉGE

Éhínség jöhet, ha elakad
az élelmiszer-behozatal 

Egyelőre minden élelmiszerből kellő mennyiség áll a hazai vásárlók rendel-
kezésére, azonban a túlzott behozatalnak kitett hazai ellátást veszély fenye-
getheti a közeljövőben. Több élelmiszeripari cég vezetőjét és politikust is 
megkérdeztünk a kialakult helyzetről. Mint mondták, kezd megerősödni az 
alternatív élelmiszer-kereskedelem, a házhoz szállítás. Ugyanakkor az ag-
rártárca nem tudja kezelni a kialakult súlyos helyzetet. Megtörténhet, hogy 
idén az ország szántóföldjeinek akár a felét sem sikerül bevetni, amennyi-
ben a következő hetekben nem könnyítenek az uniós országok teherszál-
lításán. Románia nehéz helyzetbe kerülhet, ha a különböző államok mér-
sékelnék, vagy meghatározatlan időre lezárnák az élelmiszer-kivitelt hazai 
fogyasztóik zavartalan ellátása érdekében. 9.»

Még nagy a választék. A vásárlási láz pár nap alatt lecsengett, és a hústermékek kereskedelme visszatért a rendes kerékvágásba

Április közepén jöhet
a járvány csúcsa
Először haladta meg a 300-at egy 
nap alatt az igazolt új korona-
vírus-fertőzöttek száma Romá-
niában tegnap. Eközben Nelu 
Tătaru egészségügy-miniszter 
úgy véli: jövő hónap közepén 
tetőzhet az országban a korona-
vírus-járvány. A tárcavezető sze-
rint ugyanakkor ez függ attól is, 
mennyiben tartják be az emberek 
a korlátozásokat. Eközben nőtt 
a járvány halálos áldozatainak 
száma.  5.»

Csak-csak lesz
magyar iskolatévé
Bár múlt hétfőre ígérték, végül – a 
tervek szerint – ma délelőtt 10 
órakor elindítja a magyar nyelvű 
iskolatévé műsorát a nyolcadikos 
és tizenkettedikes diákok számára 
a Román Televízió. Az adásokat 
a TVR3 csatorna, illetve a kolozs-
vári és marosvásárhelyi stúdiók is 
közvetítik a záróvizsgákra készülő 
diákoknak. Közben az RMPSZ 
vizsgafelkészítő videósorozattal 
segít.  3.»

Baconschi a román–
magyar viszonyról
Románia és Magyarország köl-
csönösen érdekelt egy jobb 
viszonyban, ehhez pedig őszinte új 
lendületre van szükség a politikai 
párbeszéd valamennyi fontos szint-
jén – mondta interjúnkban Teodor 
Baconschi volt román külügymi-
niszter. A bukaresti diplomáciát 
2009 és 2012 között irányító politi-
kus szerint – az összes létező fruszt-
rációinkkal és olykor kisebbségi 
komplexusaink kal együtt – mind-
két nemzet fejlődése eddigi legjobb 
szakaszában van.  4.»

Módosítják a külhoni
programokat
A koronavírus okozta világ-
járvány idején is folyamatos a 
kapcsolattartás a külhoni magyar 
közösségekkel – tájékoztatta 
szerkesztőségünket a budapesti 
Miniszterelnökség Nemzetpoliti-
kai Államtitkársága.  4.»

 » Az új hely-
zetben kezd 
megerősödni az 
alternatív élel-
miszer-kereske-
delem, a házhoz 
szállítás.
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Bezárt, majd újra megnyílt
a magyar–román határ  3.»

Nemigen éri meg a kormány 
hitelfelfüggesztési ajánlata  7.»

Alternatíva természetnézésre:
gólyák kamerán át  12.»
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