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SOKAN A NAGYÜZEMEK LOBBĲ ÁNAK TUDJÁK BE A MINISZTER TERVEZETÉT

Viták kereszttüzében
a háztáji disznótartás

Viták kereszttüzébe került a kisgazdaságok disznótartását szabályozó mi-
niszteri rendelettervezet, miután több gazdaérdekvédelmi szervezet elfo-
gadhatatlannak tartja. A javaslat megjelenését az RMDSZ-frakció tagjai is 
elutasítják, ugyanakkor több sertéshizlaló nagyüzem képviselője támogatja, 
mert úgy vélik, az ellenőrizetlen kisgazdaságok a hibásak a romániai sertés-
pestis terjedéséért. Többen gazda- és vidékellenesnek tekintik a kezdemé-
nyezést. Fazakas Miklós, a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének (RMGE) 
Maros megyei elnöke szerint azt nem vitatja senki, hogy kisgazdaságokban 
is szükség van a szigorúbb állategészségügyi szabályok betartására, de 
ennek az elvárásnak meg lehetne találni a módját úgy, hogy az elfogadható 
legyen a gazdák számára is. 4.»

Kinek lehet malaca? Legfeljebb öt disznót tarthatnának a háztáji gazdaságokban a mezőgazdasági miniszter vitatott rendelettervezete szerint

Aránytalan lesz
a tanév szerkezete
Elsősorban a kerettantervet, a 
tananyagot kellene gyerekközpon-
túvá tenni, majd ehhez rendelni 
a tanítási napokat – véli Ferencz 
S. Alpár oktatási szakember. Az 
RMPSZ-alelnök szerint a következő 
tanév szerkezetének negatívuma 
a két félév közötti aránytalanság, 
ami befolyásolja a tanítás terjedel-
mének rendszerét.  2.»

Magyar szenátor
a SIE-bizottságban
Az, hogy több mint harminc 
év után magyar ember is beke-
rülhetett a külföldi hírszerzést 
felügyelő testületbe, a normalitás 
jele – kommentálta lapunknak 
csütörtökön Turos Lóránd, az 
RMDSZ szenátusi frakcióvezetője a 
döntést, amely nyomán a bizottság 
tagjává vált. Kérdésünkre, hogy 
sikerült elérni ezt a „premiert”, 
elmondta, a politikai algoritmus 
„hozta így”.  5.»

Időutazás
egy letűnt világba
Egy poros padláson, Nagykároly 
mellett bukkant rá Tyukodi Mihály 
katolikus lelkész több mint 2400 
iratára Szikszai Mária antropoló-
gus, a Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem Magyar Néprajz és Antro-
pológia Intézetének adjunktusa. 
Az iratanyag feldolgozása nyomán 
több könyvet írt, a legfrissebb a 
most megjelent, Levelek egy letűnt 
világból című kétkötetes munka. 
Tyukodi Mihály a harmincas évek-
től a kilencvenes évekig dokumen-
tálta mikrotörténelmét.

Felszínre kerülhet
a középkori Várad
Csontokra és falmaradványokra 
bukkantak a napokban a munká-
sok a nagyváradi vár szomszédsá-
gában, az ortodox székesegyház 
körül zajló mélygarázs-építési 
munkálatok során. Zatykó Gyula 
polgármesteri tanácsos szerint fel 
kell tárni a területet, még akkor 
is, ha ez az építkezés késleltetését 
eredményezné.  20.»

 » A mezőgaz-
daságban rég 
nem született 
olyan megosztó 
szabályozás, 
mint a sertéstar-
tásra vonatkozó 
rendelettervezet.  
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Szijjártó Bukarestben: bizalmat
teremtenek a közös sikerek  5.»

Határon átnyúló folyószennyezés:
nehézfémek ömlöttek a Szamosba
 3.»
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