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AZ EMBERI EGÉSZSÉGRE IS VESZÉLYES A SZAKSZOLGÁLTATÁSOK KIMARADÁSA

Sorra zárnak be a falusi
állatorvosi rendelők

Folyamatosan nő az országban az üresen álló állategészségügyi rendelők 
száma: a csökkenő állatlétszám miatt számos szakembernek nem éri meg 
anyagilag körzeti állatorvosként dolgozni, a zömmel városon létrehozott 
kisállatrendelőkben pedig csupán a szakemberek kis része jut munkalehe-
tőséghez. A piacon egyre inkább ádáz versenyhelyzet alakul ki, ahol csak 
a legjobb állatorvosok számára terem babér. Miközben még kiszolgáltatot-
tabb helyzetbe hozná a szakmát, hogy megszüntetnék az állatorvosi körze-
tekkel kötött eddigi négyéves állami koncessziós megállapodást, az állate-
gészségügyi szolgáltatások elmaradása nemcsak súlyos gazdasági, hanem 
az emberek egészségét is veszélyeztető következményekkel járhat. 4.»

Az elmúlt három évtized alatt a töredékére esett vissza a haszonállatlétszám, évről évre zsugorodik az állatorvosi rendelők bevétele is 

Útkorszerűsítés
Dévától Váradig
A végéhez közeledik a Dévát 
Nagyváraddal összekötő, páneu-
rópai folyosóként számontartott 
DN76-os jelzésű országút felújítá-
sa és korszerűsítése. Az Erdé-
lyi-érchegységen keresztülvezető, 
rendkívül forgalmas útszakasz át-
építése csaknem tíz évvel ezelőtt 
kezdődött.  2.»

Főhajtás a váradi
várvédők előtt
360 éves a Nagyváradi Biblia 
– ezzel a címmel szerveznek 
konferenciát szeptember 9–10-én 
a Körös-parti városban. A rangos 
eseménysorozat csúcspontja egy 
misztériumjáték premierje lesz 
a váradi várvédőkről, amelyet 
a Csillagocska Alapítvány köré 
tömörülő felnőttek és gyerekek 
adnak elő, és várhatóan október 
végén, november elején a Szigli-
geti Színházban is megtekinthet-
nek az érdeklődők.  3.»

Két kenuslegenda
legendás barátsága
Ivan Patzaichin mindig is lipo-
vánnak tartotta magát, nemcsak 
visszatért a Duna-deltába, hanem 
ott is élt – állapította meg lapunk-
nak a vasárnap elhunyt kenusle-
gendáról Kósa András László, aki 
jól ismerte a kiváló sportembert. 
A bukaresti Magyar Kulturális 
Intézet igazgatója felidézte a 
négyszeres olimpiai bajnok 
barátságát a szintén világhírű ma-
gyar versenytárssal, Wichmann 
Tamással.  8.»

Rockslágerek
Bonchidán
A rockzene nagy klassziku-
sai csendülnek fel a hétvégén 
a Kolozs megyei Bonchidán. 
A Bánff y-kastély udvarán tartan-
dó CityRocks elnevezésű többórás 
villámcsődületet első ízben 
szervezik meg Romániában, az 
eseményre több száz hivatásos és 
amatőr zenészt várnak – mondták 
el a szervezők az esemény tegnapi 
beharangozóján.  12.»

 » Magyar 
Lóránd szerint a 
tehenet, juhot, 
sertést tartó 
kisebb gazdák 
életét lehetetle-
nítik el, ha egyre 
kevesebb állat-
orvosi körzet 
marad.
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Taktikázással akadályozzák
a pártok a kormánybuktatást  5.»

Gyengíti a politikai válság
a román devizát  7.»

Balázs Imre József
szerkesztő frissen
kapott Osvát
Ernő-díjáról  9.»
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