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AZ ERDÉLYI GAZDÁKNAK JOBBAN MEGÉRI AZ ARAB PIACRA TERMELNI

Évről évre egyre drágább 
a húsvéti bárány

A romániai bárányhúsfogyasztás jobbára a húsvéti időszakra korlátozódik, a 
forgalmazás jelentős részét kisajátították az üzletláncok. Az év többi részében 
külföldről importált, mélyfagyasztott és nagyon drága bárányhúst lehet vásárol-
ni. Vágópontok hiányában a kisgazdák egyre nehezebben tudják értékesíteni a 
húsvéti bárányt, a fogyasztás pedig az évről évre emelkedő árak miatt jelentősen 
visszaesett. Körképünkben szakemberek és tenyésztők kifejtették, évről évre 
kevesebb a juhos gazda, mert egyre magasabb az állattartással járó költség, amit 
nem lehet kitermelni az eladási árból.  9.»

Sokkal több bárány és gida elkelne a romániai piacon, ha sikerülne biztosítani a tavaszi vágásokhoz szükséges vágópontokat

Közösségi összefogás
urbánus közegben
Nagy problémát jelent, hogy az 
urbánus közegben feloldódott a 
kis közösségi szolidaritás. Éppen 
ezért az egy éve létrejött, eredeti-
leg a kolozsvári időseken a szük-
ségállapotban segíteni hivatott 
Szomszédok.ro kezdeményezés 
egyik célja az, hogy közelebb hoz-
za egymáshoz a generációkat, az 
embereket – értékelt a Krónikának 
Talpas Botond ötletgazda.  2.»

Láthatják gyereküket 
a fertőzött kismamák
Koronavírusos édesanyjukkal 
maradhatnak ezután a kisba-
bák a romániai szülészetek 
Covid-osztályain, miután az 
egészségügyi minisztérium újabb 
rendelettel írta felül a korábbi 
jogszabályt. Eddig szülés után 
elvették a kisbabát édesanyjától, 
ami nem kis fájdalmat és felhá-
borodást okozott az anyukáknak, 
családtagjaiknak.  4.»

Gyógyszervásárlás
csak felelősséggel
A lejárt szavatosságú gyógysze-
rek kártékony hatással lehetnek 
a természetre és az egészségre 
is. Ennek megelőzése érdekében 
egy hónapos kampány indult 
Szatmárnémetiben és a me-
gyében. Az Élet Fája Egyesület 
vezetőjét, patikust és a megyei 
gyógyszerészkamara elnökét 
kérdeztük a lejárt szavatosságú 
orvosságok begyűjtését célzó 
kezdeményezésről.  3.»

Lejtmenetben 
a román deviza
Történelmi mélypontra süly-
lyedt tegnap a román deviza az 
egységes európai fi zetőeszközzel 
szemben, miután egy nappal ko-
rábban az árfolyam átlépte a 4,9 
lej/eurós pszichológiai határt. A 
Román Nemzeti Bank (BNR) által 
tegnap kiközölt referencia-árfo-
lyam 4,925 lej/euró volt, ami 0,19 
százalékkal haladja meg az egy 
nappal korábban jegyzett 4,9156 
lej/eurós árfolyamot.  6.»

 » A bárányhús 
egészségesebb 
táplálék, mint 
a disznó- vagy 
a marhahús 
fogyasztása.
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Megfúrták a sztrádával 
kapcsolatos nyárádszeredai
elképzeléseket  6.»

Ezúttal kevesebb volt az erőszak
a tömegtüntetéseken 5.»

ELŐFIZETÉS: 0726-720517 • KRONIKAONLINE.RO/ELOFIZETES

Húsvét: nem az élet üres,
hanem a sír 1–3.
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