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A napraforgóról való gyűjtés 
idén teljesen kimaradt a gya-
kori esőzések és a lecsök-

kent hőmérséklet miatt, ugyanis 
a nektárképződéshez legalább 30 
Celsius-fok szükséges – mondta 
lapunknak Ádám József, a főként 
udvarhelyszéki méhészeket tömö-
rítő Örösi Méhész Egyesület veze-
tője. „A méhészek szinte üresen 
jöttek haza, ami keveset gyűjtöt-
tek, csak a telelésre lesz elegendő, 
kiegészítve élelempótló anyag-
gal. A probléma országos szintű, 
de nem jobb a helyzet Magyaror-
szágon sem, onnan is minimális 
gyűjtést jeleztek” – ismertette a 
helyzetet. Már meglehetősen rosz-
szul kezdődött az év, hiszen a ta-
vaszi szárazság miatt kevés volt 
a mezei virág, a nagy meleg miatt 
pedig a repce és az akác is nagy-
jából egyszerre, rövid ideig virág-

zott. Mivel az ország területén 
az akác idén nem szakaszosan 
nyílt, kimaradt a többszöri gyűj-
tés, kevés mézet tudtak pergetni. 
A júniusi gyakori esőzések miatt 
a méhek a somkóróról is keveset 
tudtak hordani. „A méhészek el 
kell döntsék, hogy ezt a mennyi-
séget megtartják télire, vagy elad-
ják és cukros vízzel tartják fenn a 
méheket. Abban reménykedünk, 

hogy egy hét alatt helyrejön az idő. 
Nagyon sok a sarjúvirág, ami még 
valamennyire menthetné a hely-
zetet, azonban napsütés kellene, 
mert esőben nem tudnak kirepül-
ni a méhek” – összegezte Ádám 
József. Hozzátette, hogy a hobbi-
méhészeknek van munkahelyük, 
ezért őket nem érinti annyira sú-
lyosan a helyzet, mint azokat, akik 
a méz értékesítéséből tartják fenn 

magukat. „Nem tudom, mi lesz 
azzal, aki ebből él. Ha akácból si-
került annyit összehoznia, hogy 
kihúzza a következő szezonig, 
jó, másképp munkahely után kell 
néznie” – mondta. Az egyesület 
vezetője szerint a gyenge év elle-
nére nem valószínű, hogy drágulni 
fog a méz. Ennek oka, hogy a nyu-
gat-európai nagy üzletek alacsony 
áron hozzájutnak a már-már töké-

letesre hamisított termékekhez, 
ezért a kelet-európai méhészek-
nek is tartaniuk kell az árakat. 
„Az üzletekben nem lesz érzékel-
hető a hiány, csak azt nem lehet 
tudni, miből van a termék. Any-
nyira jól hamisítják a mézet, hogy 
a laborvizsgálatokon sem tudják 
már kiszúrni a nem valódit” – je-
gyezte meg.

DÓSA ILDIKÓ

Kevés lesz idén a hazai méz

Keserű év a méhészeknek

Virág van, de hiányzik a napsütés. Ilyen időben nem tudnak kirepülni a méhek

A tavaszi szárazság, 

majd az átlagnál ala-

csonyabb nyári hő-

mérséklet és gyakori 

esőzés miatt elég vé-

konyra sikeredett idén 

a nektárgyűjtés a hazai 

méhészeteknél. Ennek 

ellenére nem valószínű, 

hogy emelkedni fog a 

méz ára.

Közleményben adott hangot 
felháborodásának Gheorghe 
Baciu, a Népi Mozgalom Párt 
(PMP) bodzafordulói szenátora, 
amiért a kormánypárt leszavaz-
ta a büntetőkönyv módosítására 
vonatkozó javaslatait. A politikus 
azt szerette volna, ha újra bűn-
cselekménynek minősítik a ro-
mán nemzeti jelképek nyilvános 
megsértését. Mint emlékeztet, a 
román lobogó, a nemzeti ünnep, a 
himnusz, vagy címer megsértése 
2014-ig bűncselekménynek minő-
sült, ám utána kikerült a büntető-
törvénykönyv hatálya alól. Baciu 
most szerette volna ezt „korrigál-
ni”, mert – megfogalmazása sze-
rint – a román nemzeti jelképek 
tisztelete „mesterséges lélegez-
tetésre” szorul.

A Kovászna megyei szená-
tor szerint felháborító, hogy a 

hatalom politikusai figyelmen 
kívül hagyták ezt a fontos nem-
zeti ügyet. Úgy fogalmaz, hogy 
amióta ez kikerült a Btk.-ból, 
a román trikolórt és himnuszt 
folyamatosan sértegetik az or-
szág „bizonyos régióiban”, az 
önkormányzati vezetők figyel-
men kívül hagyják az állam jel-
képeit, nem tűzik ki a zászlót, 
és bár törvénytelenséget követ-
nek el, ezért csak pénzbírsá-
got kapnak, amit szemrebbenés 
nélkül kifizetnek. Felidézi, hogy 
Viorica Dăncilă miniszterel-
nökhöz is kérdést intézett ez 
ügyben, és erre Carmen Dan 
válaszolt, aki igazat adott ne-
ki abban, hogy bűncselekmény-
nek kellene minősíteni a román 
nemzeti jelképek sértegetését. 
Erre a válaszra hivatkozva kér-
te a büntetőtörvénykönyv mó-

dosítását, ám a különbizottság 
tagjai érveit félreseperték, és 
indítványát visszautasították, 
szerinte csak azért, mert el-
lenzéki.

A  román á l lam je lképe i  
megsérétésének bűncselek-
ménnyé nyilvánításával – mint 
ismert – többször is próbálkoz-
tak már a román politikusok. 
Két évvel ezelőtt a szociálde-
mokrata párti képviselők kez-
deményezték a Btk. ez irányú 
módosítását, a javaslat Románia 
jelképeinek nyilvános megsér-
tését egytől három évig terjedő 
szabadságvesztéssel sújtotta 
volna. Akkor is az volt az indok, 
hogy vannak ál lampolgárok,  
akik gyásznapnak tekintik Ro-
mánia nemzeti ünnepét.
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Kierőszakolná a tiszteletet a honatya

ARCHÍV FELVÉTEL: PINTI ATTILA

Az Udvarhelyi Híradó a Székelyhon lapcsalád udvarhelyszéki kiadványa

Eredményt hirdettek a városi bölcsődénél

Lezárult a beiratkozás és kifüggesztették az eredményeket a székely-
udvarhelyi városi bölcsődénél. A negyvenhét szabad bölcsődei helyre 
bejutott gyerekek névsora ugyanakkor a polgármesteri hivatal hon-
lapján (udvarhely.ro) is megtekinthető.

Szinte mindenki saját lakásban él

Románia élen jár az Európai Unióban az ingatlanokat birtokló állam-
polgárok arányát illetően: 2016-ban csaknem a teljes lakosság saját 
ingatlanban lakott – derül ki az Eurostat által tegnap közzétett fel-
mérésből. Míg az uniós átlag 70 százalék, a saját tulajdonú lakásban 
élők aránya Romániában a legmagasabb, 96 százalékos volt. A máso-
dik holtversenyben Litvánia és Horvátország 90 százalékkal. A lista 
másik végén Németország (52 százalék), Ausztria (55), Dánia (62) 
és Nagy-Britannia (63) áll.  Romániában az állampolgárok négy szá-
zaléka bérelt lakást, míg az EU-s átlag 30,7 százalék. Németország-
ban a lakosság közel fele (48,3 százalék) lakik bérben. Az Eurostat 
felméréséből az is kiderült, hogy az uniós állampolgárok 11 százaléka 
számára megterhelő a saját lakás fenntartása. Ezt a görögök 41 szá-
zaléka, a bolgárok 21 százaléka, a németek 16 százaléka, a dánok 15 
és a románok 14,4 százaléka vallotta. Az Eurostat a lakások drágulá-
sának alakulását is górcső alá vette, Romániában például tavaly 6,1 
százalékkal nőtt a lakások ára, miután 2010-ben 7,5 százalékos csök-
kenést regisztráltak.




