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MEGFÉKEZNÉK A VÍRUS TERJEDÉSÉT, KORLÁTOZNÁK A HÚS- ÉS TOJÁSIMPORTOT

Új csapás a baromfi ágazatra 
a madárinfl uenza megjelenése

A növekvő hús- és tojásbehozatal miatt egyre nehezebb helyzetbe került ha-
zai baromfi ágazatra újabb csapást mérhet a madárinfl uenza ismételt megje-
lenése. A kór terjedésének megfékezésére az ország valamennyi megyéjében 
riadóztatták az állategészségügyi hatóságokat. A vírusnak nincs ellenszere, 
ha laboratóriumi vizsgálatok kimutatják a H5N8 jelenlétét az állatállomány-
ban, minden állatot le kell ölni. „A Máramaros megyei gócpont megjelenése 
miatt az országos központ minden megye állategészségügyi hatóságát riadóz-
tatta. Az állatorvosoknak kiemelt fi gyelemmel kell követnünk a baromfi tele-
peket, a háztáji gazdaságok tulajdonosait arra fi gyelmeztetik, hogy minden 
baromfi elhullást azonnal jelentsenek a körzeti állatorvosnak” – magyarázta 
Sikó-Barabási Sándor háromszéki főállatorvos. Ha sikerül is megállítani a 
madárinfl uenza romániai terjedését, az utóbbi években bekövetkezett újabb 
és újabb fertőzőhullámok negatívan befolyásolják az ágazat jövőjét. 16.»

Ismét felütötte a fejét a madárinfl uenza. Az amúgy is nehézségekkel küzdő baromfi ágazat helyzetét súlyosbítja a gyorsan fertőző kór terjedése

Kiprovokált
kormánybuktatás
Áll a bizalmatlansági indítvány elé 
a Ludovic Orban liberális pártel-
nök vezette kisebbségi kormány: 
a kabinet felelősségvállalással 
próbálja elfogadtatni a kétfordulós 
polgármester-választáshoz való 
visszatérést. Mint ismert, erre 
az esetre a PSD bizalmatlansági 
indítványt helyezett kilátásba. 
A kormány csütörtöki ülésén arról 
is döntött, hogy augusztus elsejéig 
elhalasztja a családi pótlék meg-
duplázását.  5.»

Jelöltállításról dönt
az RMDSZ
Szombaton fogadja el az RMDSZ 
miniparlamentje, a Szövetségi 
Képviselők Tanácsa az idei önkor-
mányzati választások jelöltállítási 
szabályzatát. Bár Kelemen Hunor 
elnök ígérete szerint nem vál-
toztatnak az eddigi procedúrán, 
Marosvásárhely mégis kivételt 
képezhet: Székelyföld legnagyobb 
városában a megyei szervezet 
már hónapokkal ezelőtt döntött a 
jelöltek személyéről. 4.»

Eurótízmilliók
Bihar megyébe
Több millió eurós beruházások 
készülnek Bihar megyében: 
sajtóinformációk szerint a Nagy-
szalonta közelében található 
Madarászon a DeLonghi fejleszt 
és gyárt majd háztartási gépeket, 
miután megvásárolja a Jász-Plasz-
tik telephelyét, míg Nagyváradon 
repülőgépeknek és autóknak 
készül lítiumos akkumulátorokat 
gyártani a nagyváradi üzletember 
által alapított Atnom.  15.»

Kézi-Eb: bravúros
magyar továbbjutás
Izland 24-18-as legyőzésével 
csoportgyőztesként jutott tovább 
Magyarország férfi  kézilabda-válo-
gatottja az Európa-bajnokság kö-
zépdöntőjébe, ahol Norvégia ellen 
kezd a malmői hatosban.  19.»

 » A vírusnak 
nincs ellenszere, 
ha laboratóriumi 
vizsgálatok ki-
mutatják a H5N8 
jelenlétét az ál-
latállományban, 
minden állatot 
kötelezően le kell 
ölni.
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Újabb kifogás a marosvásárhelyi
katolikus iskola ügyében 3.»

Állami kitüntetést kapott az erdélyi
magyar kultúra két személyisége  17.»
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