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EGYMÁS UTÁN KÉT ESZTENDŐBEN IS ROSSZ ÉVET ZÁRNAK A MÉZTERMELŐK

Gyenge a termés, lejárt 
a méhészek „édes” élete

Erdély-szerte egyre nehezebb talpon maradniuk a méhészeknek. Nemcsak a 
tavalyi, hanem az idei esztendő is gyengére sikeredett, a korábbi uniós támo-
gatások elapadtak, a román szakminisztérium pedig aprópénzzel „ellensú-
lyozza” a veszteséget. A Szilágy megyei Krasznán 140 méhcsaládot tart Pap 
Sándor, akivel a méztermelés kilátásairól beszélgettünk. Mint elmondta, a 
2020-as méztermelés csupán töredéke annak, amennyit egy jó hozamú esz-
tendőben könyvelhettek el. A tavaszi hidegek és az esős időjárás miatt sem az 
akác-, sem a hárslegelő nem mézelt, ami óriási bevételkiesést jelent a méhé-
szek számára. A krasznai gazda szerint jól átgondolt mezőgazdasági támoga-
tási rendszer nélkül a méhészetben is egyre nehezebb jövőt tervezni. 4.»

Családi vállalkozás. A méhészethez sem elegendő egy ember, Pap Sándorék 140 méhcsaládot tartanak  a Szilágy megyei Krasznán  

Helyi autonómia
az új tanévre
Helyi hatáskörbe utalja a kormány 
annak eldöntését, hogy a diákok 
milyen arányban térhetnek vissza 
a hamarosan rajtoló tanév elején 
az iskolapadokba. Az intézkedést 
egy televíziós műsorban bejelentő 
oktatási miniszter ugyanakkor 
a maszkok beszerzése kapcsán 
ellentmondásba keveredett Klaus 
Iohannis államfővel és a munkatör-
vénykönyvvel egyaránt.  2.»

„Megfertőzte”
a Covid a gazdaságot
A román gazdaság a második ne-
gyedévben 10,5 százalékkal csök-
kent a tavalyi azonos időszakhoz 
mérten, az államháztartás hiánya 
pedig a GDP 4,7 százalékára nőtt 
2020 júliusára. Virgil Popescu 
gazdasági miniszter viszont derű-
látó: azt mondja, a gazdaság az év 
végéig magához tér. 6.»

Hétfőn délután dől
el a kormány sorsa
Délután kettőkor kezdődik hétfőn 
a parlament két házának együttes 
ülése, amelyen a szociáldemok-
raták által a román kormány 
ellen benyújtott bizalmatlansági 
indítványról vitáznak és szavaznak 
majd. A járványhelyzet kezelésében 
tapasztalható hiányosságok miatt 
benyújtott indítvány elfogadásához 
233 szavazat szükséges.  5.»

Kilőtték a CFR-t
a Bajnokok Ligájából
Szétlövésekkel kapott ki a Ko-
lozsvári CFR labdarúgócsapata a 
Bajnokok Ligája-sejtezők második 
fordulójában, és emiatt búcsúzott 
a legrangosabb európai klubtorná-
tól. A fellegváriak a rendes játéki-
dő során is rontottak el büntetőt, 
de emberelőnyben hosszabbításra 
mentették a Dinamo Zagreb elleni 
hazai pályás mérkőzésüket. Mind-
eközben a Ferencváros tovább-
jutott a Glasgow-i Celtic elleni, 
idegenbeli győzelmével. 19.»

 » Átgondolt 
mezőgazdasá-
gi támogatási 
rendszer nélkül a 
méhészetben is 
egyre nehezebb 
jövőt tervezni. 
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Kelemen Hunor RMDSZ-elnök
a vírusról és a választásokról  3.»

Pörög, de nem maximális
fordulatszámon a lakáspiac  15.»
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