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TENYÉSZÁLLATOKKAL SEGÍTI A BUDAPESTI AGRÁRTÁRCA AZ ITTENI LÓTARTÓKAT

Értékes magyarországi
mének érkeztek Erdélybe

Tenyészmének kihelyezésével segíti a budapesti agrárminisztérium az erdé-
lyi lótartókat: négy nagy tenyészértékű állat érkezett az elmúlt hetekben a 
Hortobágyról erdélyi lovas farmokra. A Kolozs és Hargita megyei lótenyész-
tők gondozására bízott tenyészállatok feladata javítani a környék lóállo-
mányát. A magyarfenesi és gyergyószárhegyi példák azt bizonyítják, hogy 
a lovas turizmus előtt szép jövő áll Erdélyben is. Az erdélyi lótenyésztés 
egyelőre az útkeresés szakaszában van, a komoly befektetést igénylő ágazat 
sikerére legtöbben a lovas turizmusban keresik a lehetőséget. 4.»

Értékes vérfrissítés. A frissen érkezett magyarországi nóniusz mén a Kolozs megyei Magyarfenesen talált új otthonra

Orban: nincs pénz
nyugdíjemelésre
„Szupertitkos” még mindig, hogy 
mekkora mértékű lehet a szeptem-
berben esedékes nyugdíjemelés. 
„Annyival fogjuk emelni, hogy ne 
legyen szükség bankjegyek nyom-
tatására” – jelentette ki Ludovic 
Orban kormányfő. Jelezte egyúttal, 
hogy a gyermeknevelési támogatás 
megduplázására sem futja, ezért 
alkotmánybírósághoz fordulnak.  

6.»

Elhúzódhat
a betegek felépülése
A koronavírus-fertőzésből történő 
kigyógyulás még közel sem jelent 
teljes felépülést a betegek egy 
része esetében. A fertőzés követ-
kezményeként kialakuló kétoldali 
tüdőgyulladás a tüdőszövetek 
hegesedésével jár, emiatt egyesek 
légzést segítő készülékkel térnek 
haza a kórházból, majd kéthetente, 
később havonta utókezelésre, felül-
vizsgálatra kell járniuk.  3.»

Leváltaná a PNL
Renate Webert
Kiverte a biztosítékot Renate 
Weber ombudsman a kormányzó 
liberálisoknál, miután vizsgá-
latot kezdeményezett, hogy a 
kórházakban kínozzák-e a koro-
navírusos betegeket. Ezért me-
neszteni akarják a nép ügyvédjét. 
Eközben a kormány fi gyelmeztet: 
a fertőzések számának növeke-
dése miatt a veszélyhelyzet addig 
marad, amíg szükséges, illetve 
ha kell, akkor visszatérhetnek a 
megszorítások. 5.»

Újabb körgyűrűje
lett Nagyváradnak
Elkészült Nagyvárad belső 
körgyűrűje, mely a Kolozsvárról 
Szatmárnémetibe tartóknak biz-
tosít az eddiginél jóval gyorsabb 
közlekedési alternatívát. Az autó-
pálya elkészültével a román–ma-
gyar határ is könnyen elérhető 
lesz a terelőút által. 8.»

 » Az igazi áttö-
rést attól várják, 
hogy tágas lovas 
istálló és föléje 
kerülő panzió épí-
tésére lehessen 
pályázni.
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Román drámával kezdődött
az idei érettségi  2.»

Még mindig az ár alakítja
a keresletet Romániában  7.»

Új előadóteret tervez a temesvári
Csiky Gergely Állami Magyar Színház 

9.»
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