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A VIDÉK FELZÁRKÓZTATÁSI ESÉLYEIT LATOLGATTÁK SZAKEMBEREK 

Aranyosszéken is értékesítési
gondokkal küzdenek a gazdák 

Olyan gyors átalakuláson megy át a hazai mezőgazdaság és élelmiszerpi-
ac, hogy a kistermelők előtt két út maradt. Családi gazdaságok formájában, 
önerőből csak úgy tudnak fennmaradni, ha termékeiket feldolgozzák és így 
értékesítik, a másik alternatíva a szövetkezés, amikor több gazda közös ér-
tékesítésben gondolkodik – mondták el szakemberek a Krónikának a Kolozs 
megyei Kövenden tartott kirakodóvásáron és lecsófesztiválon. Kifejtették, 
a kisgazdák piacolása hosszabb távon vakvágány, bizonytalan a jövőjük, a 
kiszolgáltatott termelők sorra hagynak fel a gazdálkodással. 7.»

Országszerte egyre inkább a nagy mezőgazdasági termelők vannak előnyben, a kisebb gazdák nehezen értékesítik terményeiket

Hozzászoktak a 
medvék az emberhez
Miért merészkedik be a medve 
a településekre, és mi lehet a 
megoldás? – tették fel a kérdést 
a homoródszentmártoni közsé-
gi napokon, ahol Fodor József 
Tamás vadgazdálkodási szakértő 
beszélt a romániai barnamed-
ve-populáció helyzetéről és az 
ezt körülvevő dilemmákról. Az 
elmúlt napokban ismét embe-
rekre támadt a ragadozó.  2.»

Átadták a szalontai 
Arany-palotát
Itt az ideje, hogy minden nemzet 
ismerje fel és képviselje saját 
értékeit és hagyományait, mert 
akkor a régió ismét meg tud erő-
södni és ki tud emelkedni – fo-
galmazott Kásler Miklós minisz-
ter szombaton Nagyszalontán a 
magyar kormánytámogatásból 
felújított Arany-palota avatóün-
nepségén.  4.»

Pörgeti az infl ációt
az energiadrágulás
A villamos energia produkálta a 
legszámottevőbb, 24,65 száza-
lékos drágulást augusztusban 
az előző év azonos időszakához 
viszonyítva a bukaresti sta-
tisztikai hivatal szerint. Ennek 
ellenére Florin Cîţu kormányfő 
szerint nem opció az energiaárak 
befagyasztása. A parlament a 
drágulások okát vizsgáló bizott-
ságot alakított. 6.»

Lehullt a maszk az
Untoldon bulizókról
Nem viseltek védőmaszkot az 
Untold elektronikus zenei feszti-
vál résztvevői a koncertek alatt, 
ezért több száz bírságot róttak 
ki a hatóságok. A ma hajnalban 
zárult, négynapos rendezvény-
sorozatra több mint száz ország-
ból napi hetvenezer résztvevőt 
vártak a szervezők. A városlakók 
az éjjel is messze hangzó, dübör-
gő zene miatt tiltakoztak. 12.»

 » Kevés ember 
vásárol piacon, a 
többség a nagy-
áruházakhoz 
szokott.  
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Karantént vontak maguk után 
az avasi lakodalmak  3.»

Kányádi Sándor nevét viseli 
a nagygalambfalvi iskola  4.»

Örömmel látogatott Budapestre 
a magyar népért imádkozó Ferenc
pápa  5.»
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