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GAZDAINTEGRÁCIÓVAL IS SEGÍT A KERELŐSZENTPÁLI TAKARMÁNYKEVERŐ

Helyi gabonából készül az 
ország legjobb takarmánya

Közép-Európa legmodernebb és legnagyobb takarmánykeverő üzeme a 2019 
májusában felavatott kerelőszentpáli mezőgazdasági nagyvállalat, ahol az évi 
220 ezer tonnás összkapacitású gyár mellett tavaly ősszel 40 ezer tonna sze-
mes gabona befogadására alkalmas tárolót hoztak létre. Az egymással ipari 
szimbiózisban működő két gyártelep a közép-erdélyi mezőgazdaságba végre-
hajtott egyik legjelentősebb magyarországi befektetésnek számít. Bár a ko-
ronavírus-járvány átmenetileg az állattenyésztési ágazatot is keményen meg-
viseli, Laczkó Dénes, a Maros megyei mezőgazdasági feldolgozó nagyüzem 
igazgatója szerint a romániai állattenyésztés előtt nagy jövő áll. 17.»

Takarmányrecept. A nyersanyagszállítmányokból korszerű laborokban vesznek mintát, így csak tiszta összetevők kerülhetnek a gyártási vonalra

Diszkriminatív
oltáskampány
Az Országos Diszkriminációelle-
nes Tanácshoz fordul a Mikó Imre 
Jogvédelmi Szolgálat, mert hátrá-
nyos megkülönböztetésnek tartja, 
hogy a koronavírusoltás-kampány 
nem zajlik magyar nyelven is. Az 
oltásközpontokban csak bonyolult 
román orvosi szaknyelv ismereté-
ben lehet értelmezni az űrlapon 
szereplő kérdéseket.  3.»

Alacsony a magyarul
tanulók aránya
Jelentősen alulreprezentált a ro-
mániai középiskolákban magyar 
nyelven tanulók aránya: miköz-
ben az elemi és általános iskolai 
képzésben 5,5 százalékot tesznek 
ki, addig a 9–12. osztályban ez 
az arány már alig 3,8 százalék. 
A hároméves szakiskolai kép-
zésben eközben kiemelkedőnek 
tekinthető a magyarul tanulók 
aránya az Erdélystat friss felmé-
rése szerint.  4.»

E-kasszák:
türelmi idő jön
Hosszú évek halogatása után 
sem áll készen az Országos Adó-
hatóság (ANAF) számítógépes 
rendszere arra, hogy csatlakoz-
tatni lehessen rá az országban 
működő összes pénztárgépet. A 
hétvégén lejáró határidőt viszont 
most már nem halasztják el, de 
az adóhivatal március 31-éig nem 
bírságol, hiszen nem a cégek 
mulasztottak, ők készen állnak a 
csatlakozásra.  15.»

Ötödik a kézi-vb-n
a magyar válogatott
Véget ért a magyar férfi  kézilab-
da-válogatott számára az egyipto-
mi világbajnokság, a szerda esti 
negyeddöntőben hosszabbítás 
után 35-32-re kikapott a hatszoros 
aranyérmes Franciaországtól. 
A magyar csapatból mindenki 
elégedett a teljesítménnyel: ötödik 
helyen zárták a vébét. 19.»

 » Az egyelőre 
50 százalékos 
kapacitással ter-
melő gyár tavaly 
százezer tonna 
táptakarmányt 
értékesített az 
erdélyi piacon, 
de egyre több 
megrendelője van 
a Kárpátokon túli 
megyékből is.
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Bírságot szabtak ki a soron
kívül beoltottak miatt 5.»
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