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SIKERESEN SZÖVETKEZNEK A MAGYAR GAZDÁK ARANYOSEGERBEGYEN

Elégedettek az összefogással 
a káposztát termesztők 

Az ország legnagyobb káposztatermesztő szövetkezete a Kolozs megyei Ara-
nyosegerbegyen élő magyar gazdák által indított Agrocom közösségi vállal-
kozás. A több romániai üzletláncot ellátó aranyosszéki szövetkezet három 
év alatt számos uniós pályázatot nyert, terveik között szerepel a zöldség-
feldolgozás is. Egerbegyen jártunk, ahol a napokban fejezik be a káposzta-
betakarítást. Az Aranyosgyérestől két kilométerre fekvő, 4500 lélekszámú, 
kétharmados arányban román, egyharmad részt magyar lakosságú köz-
ségközpontban a gazdák elégedettek: amikor a szezonnak vége, és a tagok 
utánaszámolnak, rájönnek, idén is jó évet zártak a szövetkezettel.  7.»

A Kolozs megyei faluban sokan foglalkoznak zöldségtermesztéssel, és minden gazdaságba kell ilyenkor a munkáskéz, de kevés a napszámos

Kilencvenszázalékos
jelenléti oktatás
Immár az oktatási intézmények 
túlnyomó többségében lehetséges-
sé vált a fi zikai jelenlét, mivel a 3 
ezrelék alatti fertőzöttségi rátájú 
településeken már nem feltétel a 
személyzet legalább hatvanszázalé-
kos átoltottsága. A diákok nyáltesz-
telését – elméletileg e héttől – az 
oktatási intézményekben és otthon 
is el lehet végezni.  2.»

Mentik az Árpád-kori
templomot 
Elkezdődtek a Bihar megyei 
Tamáshida templomszentélyének 
falkorona-megerősítési munkálatai. 
A műemlék magyar kormányzati 
fi nanszírozással újul meg. A temp-
lomrom az Alföld egyik legjelentő-
sebb Árpád-kori építészeti emléke. 
Ma is áll impozáns méretű nyugati 
tornya és az egykori főszentély, 
melynek boltozata beomlással 
fenyeget.  2.»

Barabásit sokkolta 
a székely átoltottság
Megdöbbent a székelyföldi megyék 
alacsony átoltottsági arányán Bara-
bási Albert-László világhírű fi zikus. 
A csíkkarcfalvi születésű, Boston-
ban élő hálózatkutató szombaton 
Csíkszeredában beszélt a koro-
navírus-járványról és a védőoltás 
szükségességéről. 3.»

Enyhítések jöhetnek
december 1-jétől
Feloldanák a román hatóságok 
december elsejétől a sportese-
mények látogatásának tilalmát, 
és kapacitáskorlátozások mellett 
újraindulhatnak a tanfolyamok, 
kulturális előadások, sőt szabad-
téri rendezvényeket is lehet majd 
tartani legfeljebb ezer, zöldiga-
zolvánnyal rendelkező résztvevő-
vel. A hétvégén számos európai 
országban tüntettek a zöldiga-
zolványok bevezetése ellen, több 
helyen erőszakba torkolltak a 
demonstrációk, Ausztriában pedig 
mától általános lezárást foganato-
sítanak, februártól pedig kötelező 
lesz a védőoltás.  5.»

» Több románi-
ai üzletláncot is 
ellát az aranyos-
széki szövetke-
zet.  
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Közös kormányfőjelölttel megy
Cotroceni-be a nagykoalíció  5.»

Távhőre csatlakozást vagy közös
panelkazánt hoz a jövő?  6.»

Emlékkövet avattak a Magyar
Tudomány Napja Erdélyben
keretében 9.»
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Töltse le mobilalkalmazásunkat! 
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