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H I R D E T É S

SZÁMOS MEGSZORÍTÓ INTÉZKEDÉS VAN ÉRVÉNYBEN AZ ORSZÁGBAN AZ AFRIKAI SERTÉSPESTIS MIATT

Cáfolják a sertéshúsexport tilalmát
Cáfolja a miniszter, hogy 
betiltották a román disznó-
húsexportot a sertéspestis 
miatt. Kovászna megyei 
illetékesek szerint értelmez-
hetetlen az Európai Bizott-
ság húsexportra vonatkozó 
döntése.

 » BÍRÓ BLANKA

A Kovászna megyei Álla-
tegészségügyi és Élel-
miszer-biztonsági Igaz-

gatóság nem kapott hivatalos 
értesítést arról, miként kell 
értelmezni az Európai Bizott-
ság (EB) román húsexportra vo-
natkozó döntését – nyilatkozta 
megkeresésünkre Sikó Barabási 
Sándor, az igazgatóság vezető-
je. Rámutatott, tulajdonképpen 
érdemben nem sok változik, hi-
szen azokból a megyékből, ahol 
igazoltan megjelent az elmúlt 
két évben az afrikai sertéspes-
tis, eddig sem lehetett külföldre 
szállítani, eladni sertést vagy 
disznóhúst. Az EB döntése any-
nyit változtathat a helyzeten, 
hogy az egész országra kiterjesz-
ti a tiltást, ám így is csak öt-hat 
megye fertőzésmentes, hosszú 
távon ezek sem kerülhetik el a 
vírus megjelenését. Ugyanakkor 
Petre Daea ügyvivő mezőgaz-
dasági miniszter a hétvégén ki-
jelentette, jóllehet az országon 
belül számos megszorító intéz-
kedés van érvényben az afrikai 
sertéspestis miatt, az Európai 
Bizottság nem hozott olyan dön-
tést, amely megtiltaná a román 
sertéshúsexportot. A tárcaveze-

tő elmondta, szoros kapcsolatot 
tart Vytenis Andriukaitisszal, az 
Európai Bizottság egészségügyi 
és élelmiszer-biztonsági bizto-
sával, akivel valóban beszéltek 
a sertéspestisről és ő azt kérte, 
hogy „korrekt elemzést” végez-
zenek a romániai helyzettel kap-
csolatban. Petre Daea közölte: 
a sertéshúsexport betiltásáról 
szárnya kapott hírek a Brüsszel-
ből érkezett adatok „helytelen 
értelmezéséből” erednek.

Sebastian Cucu háromszéki 
prefektus tegnapi sajtótájékozta-
tón bejelentette, Barót környékét 
felügyeleti övezetnek nyilvání-
tották, korlátozó intézkedéseket 
vezettek be, és 13 kilométeres 
sugarú körben elrendelték vala-
mennyi vaddisznó kilövését, sőt 

a medve kivételével a ragadozó-
kat is kilövik, hogy megállítsák 
a fertőzés terjedését. Kovászna 
megye teljes területén csökkente-
ni kell a vaddisznóállományt, két 
négyzetkilométeren nem lehet 
egy vaddisznónál több. Kidolgoz-
tunk egy akciótervet, ha ezt min-
denki betartja, megállíthatjuk a 
fertőzés terjedését – szögezte le a 
prefektus.

Sikó Barabási Sándor főállat-
orvos elmondta, eddig három 
elhullott vaddisznónál mutat-
ták ki a vírus jelenlétét, még 
másik három elpusztult állatnál 
egyértelműek voltak a tünetek, 
de még várják a laboratóriumi 
vizsgálat eredményét. A fertő-
zött területen a becslések sze-
rint legalább 300 vaddisznót 

kell kilőni, vészhelyzetben nem 
kell fi gyelembe venni a vadá-
szati kvótát. Minden állattól 
laboratóriumi mintát vesznek, 
majd helyben elföldelik a tete-
meket. A vadászok pénzbeli tá-
mogatást kapnak minden kilőtt 
vaddisznó után. A főállatorvos 
kifejtette, a legutolsó fertőzés ki-
mutatásának időpontjától szá-
mítva két éven keresztül vannak 
érvényben a szigorítások, tehát 
ebben az időszakban a fertőzött 
területen minden vaddisznót 
folyamatosan el kell pusztítani. 
A disznótartó gazdáknak azt ja-
vasolják, semmiképpen ne en-
gedjék szabadon a sertéseket, 
illetve minden megbetegedést, 
elhullást azonnal jelenteni kell 
a körzeti állatorvosnak.

 » RÖVIDEN

Bezárkóztak a tárnákba 
a Zsil-völgyi bányászok
Spontán tiltakozásba kezdtek 
tegnap reggel a Zsil-völgyi 
bányászok, a Zsilymacesd-
paroseny és Hobicaurikány 
tárnáiban dolgozó vájárok 
megtagadták, hogy feljöjjenek 
a felszínre. A száz bányász 
éhségsztrájkkal fenyege-
tőzik, mivel nem tudni, mi 
lesz a sorsuk jövőre, amikor 
bezárják a két bányát. Kérik, 
hogy azok, akik eleget tesznek 
a nyugdíjazási feltételeknek, 
kapjanak kárpótlást, illetve 
újabb két évet számítsanak 
be a ledolgozott éveikbe. A 
fi atalabbak azt szeretnék, ha 
alkalmaznák őket a Hunyad 
megyei energetikai komp-
lexum más, még működő 
bányáiba. Domokos László, a 
bányászszakszervezet elnöke 
az Agerpresnek elmondta: a 
parosenyi bányában mintegy 
50, a urikányiban 35 vájár 
maradt a föld alatt. Közöl-
te, kétségbe vannak esve, a 
bányák bezárásával mintegy 
300-an kerülnének utcára 
végkielégítés nélkül, ugyanis 
a kormány nem hosszabbítot-
ta meg a kárpótlásukat lehető-
vé tevő rendeletet. A bányák 
bezárását felügyelő hatóság 
és a szakszervezet képviselői 
megpróbálták jobb belátás-
ra bírni a tiltakozókat, de a 
bányászok garanciát várnak a 
minisztériumtól, hogy teljesíti 
kéréseiket. Domokos szerint 
annak nincs akadálya, hogy a 
térség bányái átvegyék a még 
munkaképes 60 vájárt, erről 
korábban már protokollum is 
született. A két kőszénbánya 
bezárási folyamata két éve 
kezdődött,a létesítményekre 
jövőre kerül végleg lakat. 

Lóval ütközött az országúton
Súlyosan megsérült tegnap 
reggel egy 32 éves nő Hargita 
megyében, miután gépko-
csija lóval ütközött, majd 
nekicsapódott egy útszéli 
fának. Gheorghe Filip, a 
megyei rendőr-főkapitányság 
szóvivője az Agerpres hírügy-
nökségnek elmondta, a nő 
Csíkszereda irányába tartott, 
amikor Szentegyháza közelé-
ben autója nekiütközött egy 
felügyelet nélkül hagyott ló-
nak, majd az ütközés erejétől 
egy útszéli fának csapódott. 
A sofőrt a tűzoltóknak kellett 
kiszabadítaniuk a gépkocsi 
roncsai közül, majd súlyos 
állapotban a csíkszeredai 
megyei kórházba szállí-
tották. Kiss Edit, a kórház 
sajtóreferense elmondta, a 
nő válságos állapotban, több 
sérüléssel került hozzájuk, 
miután a mentősök a hely-
színen újraélesztették, mert 
leállt a szíve, az áldozatot 
műtét alá vetették. Az Ager-
pres értesülései szerint a nő 
a Hargita megyei rendőrség 
munkatársa, az egyik közeli 
rendőrőrsön dolgozik, de a 
baleset bekövetkeztekor nem 
volt szolgálatban és a saját 
kocsiját vezette.

Kovászna megyében csökkenteni kell a vaddisznó-állományt, két négyzetkilométeren nem lehet egynél több
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