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Gyarapodnak a kihívások
Egyre nehezebb és egyre nagyobb szaktudást igényel a méhészkedés
• Az idei téli időszak-
ban is sok gondot jelent
a Hargita megyei méhé-
szek számára az atkák
okozta károk, illetve a
parazita által terjesztett
méhbetegségek. A tél
ugyanakkor a felkészü-
lés, a képzések ideje is
a méhészek számára, e
tekintetben pedig már
lényegesen jobb a hely-
zet, mint korábban.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A felkészültség vonatkozásá-
ban sokat javult a helyzet a 
Hargita megyei méhészek 

körében az elmúlt években. Vannak 
ugyan továbbra is olyanok, akik 
nem tartják fontosnak tudásuk bő-
vítését, a többség részéről azonban 
van igény a képzésekre, illetve már 
a szakmai kiadványokhoz is jobban 
hozzáférnek a méhészek és járatják 
is a szaklapokat – tudtuk meg Lázár 
Imrétől, a Hargita Megyei Méhész-
egyesület elnökétől.

Méhésztanfolyamot indítanak

Jó néhány évvel korábban még prob-
lémát okozott a tapasztalt méhészek 
számára is az, hogy a támogatások 

miatt viszonylag sokan kezdtek bele 
a szakmába minimális tudással vagy 
teljesen képzetlenül, nem ismerték 
fel a méhbetegségeket sem, így elter-
jedésük veszélyének a fokozódásá-
hoz is hozzájárultak. Mára ez sokat 
változott, noha a lemorzsolódás to-
vábbra is óriási, a méhészetbe kezdő 
gazdáknak csak mintegy tíz százalé-
ka marad a szakmában, ez ugyanis 
egy lassan megtérülő, sok tapaszta-
latot igénylő tevékenység – mondta 
el a méhészegyesület vezetője, aki 
már harminc éve oktatja a szakma 
csínját-bínját. A megyei méhészegye-
sület és a megyei mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési igazgatóság éppen a 

napokban indít közösen egy három 
hónapos méhésztanfolyamot, Csík-
szeredában csütörtökön kezdődnek a 
képzések, a másik helyszín Székely-
udvarhely, ott egyelőre kevés az ér-
deklődő, még várnak jelentkezőket, 
hogy elindíthassák az alaptudásra 
fókuszáló képzést. Szombaton 10 
órától ugyanakkor szakmai előadás-
sorozatot – magyarországi és helyi 
szakemberek részvételével – és gyű-
lést is tart a megyei méhészegyesület.

Ötven éves probléma

Jövő hónap elején a csíkszeredai 
méhészekkel tart megbeszélést a me-

gyei szakmai egyesület, azon főként 
a méhbetegségek és az atkák elleni 
védekezésről lesz szó, ugyanis ez 
nagy gondokat és pusztítást okoz a 
méhészetekben. Nem csak idén, ha-
nem minden évben problémát jelent 
ez már a ’70-es évek vége óta, ugyan-
is akkor jelent meg a térségben a 
parazita. Ez számos méhbetegséget 
is terjeszt, ami komoly veszélyt je-
lent az állományra nézve – mondta 
el Lázár Imre. Hargita megyében 
egyébként több, mint négyszáz aktív 
méhész tevékenykedik, számuk nem 
csökkent az elmúlt években, inkább 
csak cserélődnek a gazdák: az idő-
sek helyét átvezik a fi atalok. Egyik 

évről a másikra azonban lehetetlen 
elsajátítani a szakmához szükséges 
tudást, de e nélkül nem sok esélye 
van az újdonsült méhésznek, mint 
ahogyan a méheinek sem. „A méhek 
évmilliókon keresztül ember nélkül 
is megéltek, sőt, az ember csak el-
rabolta tőlük, amit tudott, viszont 
ma már a méhek ember nélkül nem 
maradnak meg, legfeljebb két évet él 
túl egy méhcsalád ember nélkül” – 
fogalmazott a szakember. 

Hasonló véleményen van Bölöni 
Ferenc, a megyei mezőgazdasági igaz-
gatóság udvarhelyszéki képviselője is. 
„Az aktuális kihívásoknak egy mé-
hészethez nem értő ember nem tud 
megfelelni, nem tudja fenntartani az 
állományt. Olyan új betegségek, kár-
tevők, vegyszerekkel, rovarölő sze-
rekkel történő fertőzések vannak, és 
olyan kezelési módozatok, amelyeket 
ha nem tud megfelelően alkalmazni, 
akkor a méhállománya tönkremegy” 
– mondta a szakember. Megerősítette, 
korábban a pályázati lehetősége hatá-
sára sokan belekezdtek a méhészke-
désbe mindenféle szakismeret nélkül, 
de manapság már nem sok esélye van
annak, aki nem végez el legalább egy
olyan alapszintű képzést, mint ami-
lyent Székelyudvarhelyen is indítaná-
nak és amire a megyei mezőgazdasági 
igazgatóság székelyudvarhelyi kiren-
deltségén is várják a jelentkezőket.
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Az újabbnál újabb növényvédő 
szerek, méhbetegségek és kártevők 
miatt szaktudás nélkül esély sincs a 
méhészkedésre
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A felső légúti megbetegedések szá-
mának országos és megyei szinten 

észlelt megnövekedése, valamint az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) 

által az új koronavírus elterje-
dése miatt kihirdetett globá-
lis egészségügyi vészhelyzet 
következtében, a betegek és 
az egészségügyi személyzet 
védelme érdekében rendel-
ték el a látogatási tilalmat 

a kórházban – áll az egész-
ségügyi intézmény által kiadott 

közleményben. Az intézkedés értelmé-
ben hétfőtől a kórház minden osztá-
lyán látogatási tilalom lépett érvénybe. 

Különleges esetekben azonban kérhe-
tik a látogatás engedélyezését a súlyos 
betegek, illetve a beutalt kisgyerekek, 
csecsemők hozzátartozói. Ilyenkor az 
osztályvezető főorvos jóváhagyásával 
és a kórház vezetőségének beleegye-
zésével engedélyezhető a látogatás 
egy hozzátartozónak, rövid időre, a 

fertőzésmegelőző szabályok betartá-
sával – tájékoztat a kórház vezetősége. 
Az utóbbi napokban az ország számos 
kórházában rendeltek el hasonló intéz-
kedéseket, így felfüggesztették már a 
beteglátogatást a Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórházban és a Maros Me-
gyei Sürgősségi Kórházban is. A külön-
leges esetekben engedélyezett beteg-
látogatások során a hozzátartozóknak 
viselniük kell a védőköpenyt, az orrot 
is takaró maszkot, valamint lábzsákot, 
továbbá a kézfertőtlenítés is kötelező.

Elrendelték a látogatási tilalmat
• A székelyudvarhelyi kórházban is elrendelték a láto-
gatási tilalmat hétfőn. A beutalt páciensek csak külön-
leges esetben, különleges engedéllyel látogathatók.

A kórház minden osztályán látogatási tilalom lépett érvénybe
▸ F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

Időt nyertek az adózók
Meghosszabbította a kormány az egységes adóbevallás benyújtására 
megszabott határidőt. Több mint két hónappal meghosszabbította a 
kormány múlt héten az egységes adóbevallás benyújtására megsza-
bott határidőt, így március 15. helyett május 25-éig nyújthatják be az 
adóhivatalhoz adóbevallásaikat azok a természetes személyek, akik az 
elmúlt évben független tevékenységből valósítottak meg jövedelmet. A 
kormány sok civil szervezettől kapott kérést a határidő meghosszabbítá-
sára, annak érdekében, hogy mindenki időben le tudja adni az egységes 
adóbevallást – ismertette az intézkedés okát az ezzel kapcsolatban 
megtartott fővárosi sajtótájékoztatón Florin Cîţu pénzügyminiszter. 
Egyébként korábban május 25. volt az adóbevallás benyújtására 
megszabott határidő, ezt tavaly módosították március 15-ére. Szintén 
tavaly óta már kizárólag elektronikus formában fogadja az egységes 
adóbevallásokat az adóhatóság (ANAF), de a nyilatkozat kitöltésére szol-
gáló, az Országos Adóhatóság (ANAF) honlapjának főoldaláról elérhető 
Egyéni Virtuális Tér (Spaţiul Privat Virtual – SPV) felület már a határidő 
előtt egy héttel nagyon lassan működött a túlterhelés miatt, ezért idén 
sem ajánlott az utolsó napokban benyújtani az adóbevallásokat.

Ismét „Megáll az ész”
A marosvásárhelyi Hahota színtársulat a nagy igényre való tekintettel 
februárban visszatér csíkszeredai közönségéhez. A Megáll az ész című szil-
veszteri kabaré előadásukat február 18-án, kedd este 7 órától viszik színre a 
Szakszervezetek Művelődési Házában. Fellépnek: Puskás Győző, Kelemen 
Barna, Gönczi Katalin, Cseke Péter, Halmágyi Éva, Szőlősi P. Szilárd és Gáll 
Ágnes, énekel Bodoni Ildikó, rendező Kovács Levente. 
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