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A PANDÉMIA A LEGTÖBB ERDÉLYI PINCÉSZETET NEHÉZ HELYZETBE HOZTA

Cégérrel sem fogy el a jó bor 
járvány idején?

Nehéz évet zárnak az erdélyi szőlőtermesztő borosgazdák. A kisebb ter-
més ellenére a must cukortartalma magas, sok pincészetben jó minőségű, 
erős bor erjed a frissen szüretelt szőlőből. Az igazi gondot azonban az ér-
tékesítés okozza. Balla Géza arad-hegyaljai borász szerint az utóbbi négy 
évtized legnehezebb időszakát éli át. 4.»

A borászokat az ág is húzza. Az arad-hegyaljai bor szempontjából nagyon jó évjárat ígérkezik Balla Géza szerint, mégsem tudnak drágítani

Lemondott 
Szamosközi István
Nem mindenben ért egyet az 
etikai bizottságnak az oktatói 
tevékenységét egy évre felfüg-
gesztő határozatával, ennek 
ellenére benyújtotta lemondását 
a súlyos botrányba keveredett 
Szamosközi István, a kolozsvári 
Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
(BBTE) pszichológiaprofesszora.  

3.»

Kérdéses a 
kormányfő személye
Elvi megállapodás született teg-
nap a PNL, a PSD és az RMDSZ 
között a leendő kormány prog-
ramjáról. A miniszterelnök sze-
mélyéről azonban egyelőre nem 
sikerült megegyezni. Pászkán 
Zsolt politikai elemző lapunknak 
úgy vélekedett: a PNL és a PSD 
koalíciója kialakíthat egy modus 
vivendit a „kiskirályok”, a két 
párt helyi erős emberei között, s 
megvalósulhat egy országos „te-
rületfelosztás”.  

» „A koronaví-
rus-járvány okozta 
válsághelyzetből 
roppant nehéz 
lesz kilábalni” – 
fogalmaz Balla 
Géza.
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Kiszolgáltatott helyzetben 
a speciális igényű gyerekek  2.»

Nincs pardon: csatlakoztatni kell 
a pénztárgépeket  7.»

5–6.
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Töltse le mobilalkalmazásunkat! 
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Szolgálati 
közlemény
A világszerte tapasztalható 
papírellátási nehézségek miatt 
a kiadványainkat is előállító 
nyomda egy hónappal ezelőtt 
jelezte, hogy október 15-étől 
csak kisebb formátumú papírt 
tud rendelkezésünkre bocsáta-
ni. Más megoldás nem lévén, 
elfogadtuk a kérését, azzal az 
ígérettel, hogy amilyen gyorsan 
tudja, pótolja a hiányosságait. 
Nos, mától sikerült visszaáll-
nunk a megszokott oldalmé-
retre, ez azonban korántsem 
jelenti azt, hogy végérvényesen 
megoldódott volna a már em-
lített világszintű papírellátási 
probléma. Olvasóink azonban 
bíztak bennünk, megértették 
helyzetünket, támogattak min-
ket az elmúlt egy hónap alatt 
is, ez pedig a legnagyobb érték 
számunkra.
Kedves olvasóink,
köszönjük támogatásukat.
A Krónika szerkesztősége




