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AZ RMDSZ NEM TÁMOGATJA A BEJELENTETT PESTISELLENES INTÉZKEDÉSEKET

Ellehetetleníthetik
a háztáji sertéstartást

Gyakorlatilag ellehetetlenítené a kistermelők tevékenységét az Országos Állate-
gészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) által kidolgozott sür-
gősségirendelet-tervezet, amelynek a célja a sertéspestis terjedésének megaka-
dályozása, ezért az RMDSZ nem tudja ezt támogatni – jelentette ki a Krónika 
kérdésére Magyar Lóránd parlamenti képviselő. Rámutatott, ez és nem a na-
pokban a sajtó által felkapott előírások – a maradékkal történő etetés betiltása 
vagy a fertőtlenítés – jelentenének gondot a gazdáknak. A lapcsaládunknak 
nyilatkozó gazdák szerint amúgy sem jellemző ma már, hogy ételmaradékkal 
etetik a sertéseket. Van, aki szerint a fertőtlenítés már többletkiadással járna, 
de így is megoldaná, és semmiképp nem hagyná abba az állattartást.

Nem mindegy, mit esznek. A tervezet megtiltaná a sertések maradékkal történő etetését, a gazdák szerint ma már nem is nagyon fordul elő

Koalíció: maradt
a patthelyzet
Egyelőre nem sikerült megállapod-
niuk a koalíciós pártoknak arról, 
hogy a korrupcióellenes ügyészség 
vagy a legfőbb ügyészség vegye 
át a felszámolásra ítélt különle-
ges ügyészség feladatköreit. Az 
USR–PLUS továbbra is előbbi, 
az RMDSZ utóbbi megoldáshoz 
ragaszkodik. Florin Cîţu minisz-
terelnök szerint ennek ellenére a 
koalíció erős, és nem fenyegeti a 
felbomlás veszélye.  5.»

Kötelező oltások
Franciaországban
Franciaországban kötelezővé teszik 
a koronavírus elleni védőoltást az 
egészségügyi dolgozók számára – 
jelentette be Emmanuel Macron. A 
francia államfő közölte azt is, hogy 
a fertőzöttek számának növekedése 
miatt a jövőben oltási igazolvány 
vagy negatív vírusteszt felmutatá-
sát követelik meg azoktól is, akik 
étterembe vagy szórakozni akarnak 
menni, illetve vonatra vagy repülő-
re akarnak szállni.  5.»

Jótékonysági futás a
szórványkollégiumért
A magyarfülpösi szórványkollégi-
um számára gyűjt adományokat 
hatszáz kilométeres jótékonysági 
futás keretében az Egy Vérből 
Vagyunk Alapítvány. A nemzet-
politikai államtitkárság által is 
támogatott akció ma veszi kezdetét 
Budapesten, véradási kampány 
kíséri, majd nagyváradi és kolozs-
vári stációk után a Maros megyei 
Magyarfülpösön ér véget, ahol a 
szórványkollégium lakóinak sport-
tábort is szerveznek.  12.»

Búcsú Jakab Mártától
Életének 76. évében, súlyos be-
tegség következtében július 12-én 
elhunyt Jakab Márta újságíró, szer-
kesztő, a Krónika olvasószerkesztő-
je. Lapunknak 1999-es alapításától 
munkatársa volt. Olvasószerkesztő-
ként azt a nemzedéket és mentali-
tást képviselte, amelyet mindene-
kelőtt igényesség és szakmai alázat 
jellemez. 9.»

 » „Nem fog 
eltántorítani, 
amit követelnek, 
teljesítjük. Fon-
tos, hogy amit 
tudunk, próbál-
juk megtermelni 
itthon, hogy 
legalább tudjuk, 
mit eszünk, és 
gondoskodjunk 
a családról” – 
hangsúlyozta egy 
gazda. 
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A medveállománynak is kell
az emberi beavatkozás  3.»

Valós probléma lehet
a Covid utáni cukorbetegség  4.»

Szabadulószobás
„időkapszula” vezet
a kommunizmus korába  9.»
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