
A jegybank felfelé 
módosította  

az idei célinflációt
A központi bank 5,1 százalékra mó-
dosította az idei célinfláció értékét 
a korábbi 3,6 százalékról, miután a 
fogyasztói árindex növekedésének 
mértéke meghaladta várakozásait.

Mugur Isărescu, a Román 
Nemzeti Bank (BNR) 
elnöke tegnap elmondta, 

hogy a váratlan mértékű növeke-
déshez főként az élelmiszerek és az 
üzemanyagok jelentős drágulása járult 
hozzá. A BNR a jövő évi célinflációt is 
3,6 százalékra növelte a korábban ki-
tűzött 3,2 százalékról. A jegybank azt 
követően vizsgálta felül a korábban ki-
tűzött inflációs célt, hogy a fogyasztói 
árindex éves rátája márciusban 8,01 
százalékra nőtt a februári 7,6 százalék-
ról. A márciusi inflációs adat 2008 au-
gusztusa óta a legmagasabb értéknek 
számít. A román központi bank arra 
számít, hogy nyárig folytatódik az inf-
láció növekedése, az ütem csökkené-
sére a második félévben számítanak. 
Elemzők az idén 4,9 százalékos éves 
inflációval számolnak. Romániában 
tavaly 8 százalék volt az infláció, amely 
szintén meghaladta a központi bank 
előrejelzéseit amiatt, hogy júniustól öt 
százalékponttal, 19 százalékról 24 szá-
zalékra nőtt az áfa. A román kormány 
azt követően kényszerült áfaemelésre, 
hogy az alkotmánybíróság alaptör-
vénybe ütközőnek nyilvánította a 
nyugdíjak 15 százalékos csökkentését.

Bővült kínálattal Magyarországon 

Újabb Székely hetek a Cora áruházakban
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sikerült megvetniük lábukat Ma-
gyarországon a székelyeknek, 
egész pontosan a székely termé-
keknek a Cora áruházláncban. A 
tavalyi siker meggyőzte a fran-
cia hipermarket-hálózat vezető-
ségét, hogy idén is érdemes lesz 
megrendezni a székely heteket.  
az előzetes egyeztetés, meg a 
Cora illetékesei által februárban 
megejtett csíkszeredai termék-
mustrát követően több mint 170 
termékkel a polcokon, tegnap 
nyitották meg második alkalom-
mal az idei székelyföldi heteket. 
A magyarországi vásárlóközön-
ség figyelme, mint az várható 
volt, ezúttal sem maradt el.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Dánfalvi ecset szaladt az agya-
gon, ügyes székely ud varhelyi 
kezek sirítették nyílt színen 

kosárrá a csuhét, bemutatva a bu-
dapesti nagyközönségnek, hogy a 
Cora áruház polcain található ter-
mékek kézművesjellege nem kamu, 
minden egyes darab szívvel-lélek-
kel, és főként kézzel készül. Hátrébb 
székely ruhás leányok, legények 
sürögtek-forogtak a terülj-terülj 
asztalka körül, amely roskadozott 
az erdélyi hegyek között készített 
finomságoktól.  Hentestermékeket, 
sajtokat, gyimesi házikenyeret kós-
tolhatott többek között a nagyér-
demű, amelyet jóféle erdei gyü-
mölcsből készített szörpökkel, 
Szé kelyföld gyomrából felbuzogó 
ásványvizekkel öblíthettek le. Az 
érdeklődés nem maradt el, szép 
számban érkeztek a budapestiek a 
székelyföldi hetekre. A rendezvény 
szervezésének ötlete annak idején 
Koletár Nóra marketing-osztály-
vezető fejéből pattant ki, az elkép-
zelést támogatta Hargita megye 
önkormányzata. Tavaly alig ötven 
termék kerülhetett az áruházlánc 

polcaira, idén már több mint 170 
terméket találtak forgalmazásra al-
kalmasnak a Cora illetékesei.

Félezer termék volt 
versenyben
Bízunk Önökben, és biztatjuk 

a termelőinket, hogy minél több 
terméket hozzanak el a magyaror-
szági vásárlóknak. A magyarországi 
vásárlókat meg arra biztatjuk, hogy 
ne csak kóstolják és fogyasszák a 
termékeinket, hanem látogassanak 
is el minél gyakrabban hozzánk, 
Székelyföldre – mondta Borboly 
Csaba a Székely hetek megnyitóján. 
A Székely hetek kínálatát mintegy 
félezer termék közül választotta ki a 
Cora üzletlánc magyarországi kép-
viselete februárban a megyeházán 
szervezett csíkszeredai termékbe-
mutatón. A kiválasztott termékek 
listáján a tavalyi Székely heteken 

nagy sikernek örvendett portékák – 
lekvárok, sajtok, helyi ízesítésű édes-
ségek, mustárok, szörpök, ásvány-
vizek, bioméz, kézművestermékek 
– mellett újabbak is helyet kaptak. 
Így például száraztészták, gyógy-
növényes fűszerek, fűszersó, teák,  
hagyományos ruhaneműk, két 
újabb kerámiaműhely termékei, 
faragott fából, illetve csuhéból ké-
szült termékek, főtt hústermékek 
színesítik a Székely hetek idei ter-
mékpalettáját. 

„Fedezzék fel 
a székely termékeket”
Christian Beck, a magyaror-

szági Cora marketingigazgatója 
a megnyitón elmondta, a tavalyi 
Székely hetek sikerét – több mint 
ötvenmillió forintos forgalmat ge-
neráltak a Corában a székely ter-
mékek – látva, eldöntötték, idén 

megháromszorozzák a termékkíná-
latot. Az igazgató arra buzdította 
a vásárlókat, hogy „fedezzék fel a 
székely termékeket, ismerjék meg 
a székelyek híres gasztronómiáját”. 
Hozzátette, személyes kedvence a 
vörösáfonyalekvár, mindenkinek 
ajánlja, hogy kóstolja meg. A ren-
dezvényt még további alkalmak-
kor is megszervezhetik – állította 
az igazgató. A bemutató ünnepség 
ugyan szerényebbre sikerült, mint 
tavaly, legalábbis, ami a látványele-
meket illeti, nem énekelt Keresztes 
Ildikó párducbőrt idéző kisruhá-
ban, nem döngették néptáncosok a 
színpadot,  ám a lényegi eredmény 
a tavalyi négyszerese. Négyszer any-
nyi  székely termék került magyar 
polcokra, több helyi termelőnek 
jelenthet támogatást a továbbfejlő-
déshez  a francia üzletlánccal való 
közreműködés.   

Idén már több mint 170 terméket találtak forgalmazásra alkalmasnak a Cora illetékesei
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Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is szép számban je-
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