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NEHÉZ ONLINE MÓDON VEVŐT TALÁLNI A JELLEGZETES VÁSÁRI TERMÉKEKRE

Az értékesítéstől függ
a kistermelők jövője

Alaposan megviselte a tavaly tavasszal berobbant pandémia a kézműves 
kistermelőket, akik nem igazán tudták internetes úton értékesíteni terméke-
iket, hiszen a kézműves munkával készülő népi ruhák, ékszerek, levendu-
latermékek, stb. vásárlása találkozásfüggő az eladóval. A jellegzetes vásári 
termékekre nehéz online rendszerben vevőt találni, a vásárok kimaradása 
miatt sok kézművesnek megszűntek a bevételei, ezért más megélhetés után 
kellett nézzenek. Laskovics István érmelléki falugazdász szerint a jövő 
azoké a gazdáké, akik ki tudják alakítani törzsvásárlói körüket. Az Érmellé-
ki Gazdák Egyesülete szervezésében a hétvégén újabb kiadásához érkezik 
Nagyváradon az Érmellék ízei és termékei elnevezésű kirakodóvásár, ami 
remek lehetőség az őstermelők számára. 17.»

Az újabb járványügyi tiltásoktól tartva a kistermelők a nyári hónapokban igyekeznek pótolni a tavaly elmaradt értékesítési lehetőségeket 

Járulékos áldozatok
a kisebbségek
A többségi nemzetek „érzékenyí-
tésében” és a nemzetközi plat-
formokon történő hangadásban 
látják a nemzeti kisebbségek 
védelméhez vezető, egyetlen 
járható utat a Sátor aljaújhelyen 
zajló Kárpát-medencei Nyári Sza-
badegyetem részvevői. Varga Judit 
igazságügy-miniszter rámutatott: 
miközben az EU politikájában a 
szexuális kisebbségek védelme 
kitüntetett szerepet kap, addig 
a nemzeti kisebbségek kérdése 
háttérbe szorul.  2.»

Rövidfi lm, animáció
a Filmtett-táborban
Élő szereplős rövidfi lmek, animá-
ciók születtek a két év kimaradás 
után új helyszínen, Parajdon 
megrendezett Filmtett-táborban. 
A július 12–23. között zajló Film-
tett Workshopon több szekcióba 
jelentkezhettek a Kárpát-meden-
ce számos településéről érkező 
résztvevők, a műhelyeket neves 
magyar fi lmes szakemberek men-
torálták.  16.»

Stelian Ion „kirúgná”
az RMDSZ-t
Olyannyira nem csitul a kormány-
koalíción belül az ügyészek és 
bírák által elkövetett bűncselek-
ményeket vizsgáló ügyészség fel-
számolása kapcsán kirobbant vita, 
hogy Stelian Ion igazságügy-mi-
niszter már egyenesen az RMDSZ 
kormányból való kilépésének 
szükségességét hangoztatta. Az 
RMDSZ ugyanakkor emlékeztet: 
erről nem Ion dönt.  5.»

Élő hagyomány a
szalmakalap-készítés
Fennállásának huszadik évfordu-
lóját ünnepli hétvégén a szalma-
kalap-készítés több évszázados 
hagyományát bemutató kőrispataki 
szalmakalap-múzeum. A falunap-
pal egybekötött rendezvényről, a 
múzeum működéséről, a szalmaké-
szítés mesterségéről Szőcs László, 
az intézmény vezetője beszélt a 
Krónikának.  20.»

 » Míg a 2019-
es kirakodóvásá-
rokon a kézmű-
vestermékek 
fogytak jobban, 
mára kiegyenlí-
tődött a forgalom 
a mezőgazdasági 
és élelmiszer-
ipari termékek 
javára.
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Kártérítési pereket bukhat
az állam medveügyben  4.»

Románia fejvesztve rohan
vissza a „normalitásba”  15.»
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