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Salgın nedeniyle bazı gündemler devre dışı kalıyor.Örneğin; FINDIK.Fındık bölgemizin
vazgeçilmezi ve geçim kaynağı.
Bu sezonda daha çok ihtiyaç duyacağımız bir ürün.
Niye ihtiyaç duyacağız fındığa?
Çünkü salgından kaynaklı kriz ekonomimizi de ciddi sarsacak. Dolayısıyla üretici için fındıktan
elde edeceği gelir çok daha önemli hale gelecek. 
Bilindiği üzere kapalı olan işyerlerimiz var. Kahvehaneler, çay ocakları, restoranlar ve buna
bağlı olarak salgından etkilenen onlarca işyeri... Ve bu işyerlerinde çalışan binlerce personel.
Tamamı işsiz pozisyonuna düşecek. 
Böyle bir durumda da fındık ürünü kıymetli hale gelecek. Bölge insanı fındığın dalına bakacak.
Artı fiyatına. O halde kıymetlenecek.
Fındık fiyatı hakkında bir çok görüş ortaya atılıyor. 
20 lira olsun diyen var, 25 lira olsun diyen var. 
Fiyatlar üzerindeki tartışmalarda iki milletvekili polemik içinde. 
MHP’li Cemal Enginyurt 20 lira uygun fiyat diyor, CHP’li Mustafa Adıgüzel 25 lira olmalı diyor. 
Adıgüzel, TMO’nun satış yaptığı 25 lira üzerinden yorumlama yapıyor, Enginyurt 20 lira
uygundur diyor. 
Hatta Mustafa Adıgüzel bu yıl rekoltenin da düşük olacağı bilgisini paylaşarak fiyatın yüksek
açıklanmasını istiyor. 
Dolayısıyla iki milletvekili fiyat polemiği içine düşüyor. Böylesi de hiç görülmemişti doğrusu.
Siz taban fiyatın kaç lira olmasını istersiniz?
*
*
*
Salgın tüm dengeleri alt üst etti.
Ramazanı, bayramı, camiyi, cemaati, eğitimi, sporu, sosyal yaşamı hayatımızda ne varsa
tamamını bozdu.
Kaç aydır okullar, camiler kapalı. Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Demek
ki iş ciddi ve tehlikeli. Bilim kurulu öyle istiyor. 
Öyle görünüyor ki sil baştan yeni bir yaşam şekli oluşturacağız.
Yaşama dair alışkanlıklarımız değişecek. Erberlerimiz bozulacak. 
Salgın insanlığa yeni bir yaşam dayatması getiriyor. Hatta ticaret yapma koşulları da
farklılaşacak. Alışverişler internet üzerinden yapılacak. Kalabalık ortamlardan uzak durulacak. 
*
*
*
Milli mücadele başlangıcının 101. Yılını kutladık.
Yer gök kırmızı beyaza büründü. 
Mustafa Kemal Atatürk sevgisi her geçen gün daha çok artarak büyüyor.
Bu sevgi cumhuriyete ve demokrasiye bağlılığı da arttırıyor. Toplumumuz demokratik
geleneklere sürekli olarak sıkı sıkıya sarılıyor. Kurucu değerlerine saygısını arttırıyor. 
Bu duyarlılık, demokrasiye ve cumhuriyete bağlılık ayan beyan, açık seçik gözlemleniyor. 
Türk toplumunu bu değerlerinden geri bırakmak hiç mümkün değil. 
19 Mayısta yer gök kırmızı  beyaz. 
Yaşanın cumhuriyet, yaşasın demokrasi... 
Sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde tüm okuyucularımızın geçmiş 19 Mayıs Gençlik ve Spor
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Bayramlarını ve Pazar günü idrak edeceğimiz Ramazan Bayramlarını kutlarız... 
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