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ERŐS KÖZÖSSÉGGÉ TENNÉK A MAGYAR TERMELŐKET A FALUGAZDÁSZOK

A gazdák boldogulását segíti
a Szatmári termék védjegy

Szatmár, Bihar, Máramaros és Szilágy megye magyar gazdáinak problémái-
ra igyekszik megoldásokat találni a Partium Vidékfejlesztéséért és Mező-
gazdaságáért Egyesület kötelékében dolgozó 17 falugazdász. A Szatmárné-
metiben működő szervezet a négy megyéből mintegy ötezer gazdával áll 
kapcsolatban. Az egyesület a különböző területeken dolgozó mezőgazdasá-
gi termelők fi gyelmét felhívja az aktuális pályázati lehetőségekre, szakmi-
nisztériumi rendeletekre, új törvényekre. Egyik legfontosabb eredményük a 
Szatmári termék elnevezésű kezdeményezés, amely helyzeti előnybe hozná 
a portékáikat kínáló mezőgazdasági termelőket és kézműves kisiparosokat. 
A szakemberek felhívták a fi gyelmet: munkálkodásuk eredményeként a ví-
rusjárvány enyhülésével előreláthatóan az eddiginél több helyszínen lehet 
majd hozzájutni a jó minőséget jelentő zöldségekhez, gyümölcsökhöz, hús-, 
méz- és egyéb élelmiszeripari termékekhez. 17.»

A partiumi egyesület azt szeretné elérni, hogy ne csak piacokon kínálhassák termékeiket, akik elnyerték a Szatmári védjegy használatának jogát

Régiónként eltérő
halálozási mutatók
A tesztelési gyakorisággal, a 
lakosság általános egészségi 
állapotával és az egészségügyi 
ellátórendszer hatékonyságával is 
összefügghet, hogy egyes régiók-
ban a járvány terjedése ellenére 
alacsony az elhalálozási arány – 
mutat rá az Erdélystat statisztikai 
szolgáltatás.   2.»

Budapesten ápolják
Böjte atyát
Budapesti kórházban ápolják 
Böjte Csabát, a dévai Szent Ferenc 
Alapítvány vezetőjét. A ferences 
szerzetest eltiltották a beszédtől az 
orvosok, de csütörtöki beszámo-
lója szerint stabil az állapota, és 
biztonságban érzi magát. Jelez-
te: imádkozik mindazokért, kik 
gondoskodó szeretettel a betegek 
mellett állnak.  4.»

Több pénz marad
helyben
Felszusszanhatnak a romániai 
önkormányzatok, amennyiben 
Klaus Iohannis államfő kihirdeti a 
parlament által elfogadott törvény-
módosítást, ami szerint helyben 
marad a személyi jövedelemadó 
nagy hányada. Mint a Krónika által 
megkérdezett elöljárók aláhúzták, 
biztonságot jelent az önkormányza-
toknak az új előírás.  6.»

Potápi: sértő
a Trianon-ünnepnap
Megdöbbentőnek és a magyarság 
számára mélységesen sértőnek 
nevezte Trianon évfordulójának 
romániai ünnepnappá nyilvá-
nítását Potápi Árpád János, a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikai 
államtitkára szerdán. „Megdöb-
bentő és elszomorító, hogy egy 
világjárvány kellős közepén egy 
EU-s tagállam azzal van elfoglal-
va, hogy olyan törvényt hozzon, 
amely sárba tiporja a területén 
élő legnagyobb nemzeti közösség 
jogait” – tudatta Potápi. 5.»

 » A partiumi 
magyar gazdák 
problémáira 
igyekszik megol-
dást keresni az 
egyesület. 
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Mezei János: „Olyan árkokat ástunk,
amik még átugorhatóak” 16.»
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