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Két éve, 2015-ben vette át 
a csíkszentsimoni kör-
zeti állatorvosi rende-

lőt a székelyudvarhelyi Zörgő 
László, aki mostanra nemcsak 
felújította a korábbi rendelő épü-
letét, hanem kisállatklinikával 
és állatpatikával is kibővítette 
a létesítményben elérhető szol-
gáltatások körét. A mai világban 
már elvárásnak számít, hogy ne 
csak a haszonállatok ellátásá-
val, hanem kisállatok kezelésé-
vel is foglalkozzon az állatorvos 
– vélekedik. S mivel Udvarhe-
lyen is van egy kisállatrendelője, 
már az épület megvásárlása-
kor eldöntötte, Simonban is mű-
ködtetni fog egyet, hogy a vidéki 
embereknek is a rendelkezésé-
re álljanak az azzal kapcsolatos 
legalapvetőbb szolgáltatások. 

Kisállatrendelő tavasz óta

Első lépésként a magyar ál-
lamtól pályázott 3,4 millió forin-
tot (közel 51 ezer lejt), amelyből 
a kisállatrendelő működtetésé-
hez szükséges új berendezése-
ket vásárolta meg. Utána saját 
költségén hozzáfogott az épület 
teljes külső-belső felújításához, 
amelyet a tervezett egy hónap 
helyett mintegy fél év alatt si-
került befejeznie a kivitelező-
nek a nyár elején. De mihelyst 
annyira haladtak a teendőkkel, 

berendezték a kisállatrendelőt, 
amelyben tavasz óta fogadják a 
gazdikat állataikkal – foglalta 
össze röviden az előzményeket. 

Amiben segíteni tudnak 

Az Alcsíkon rendhagyónak 
számító rendelőben elsősor-
ban kisebb műtéti beavatko-
zásokra vannak felkészülve, 
mint az ivartalanítás, ugyanak-
kor fordulhatnak hozzájuk bél-
csavarodás esetén, ha sebek 
ellátása, összevarrása szüksé-
ges. Végeznek fogkőeltávolítást, 
u l trahangvizsgálatot ,  ant i -
biotikumos kezeléseket, és a 
szükséges oltások beadását is 
vállalják – sorolta az állatorvos. 
Megjegyezte, mindezek mellett 
parazitológiai vizsgálatokat is 
végeznek – ennek előnye, hogy 
akár a haszonállatok esetében 
is székletből kimutatható, hogy 

van-e szükség, s ha van, mi el-
len kell kezelni az állatot. 

Biztosított feltételek 

A szakember azt is bevallotta, 
vidéken már-már bevett szokás, 
hogy a nem várt macska- és ku-
tyakölyköket el akarják altatni, 
vagy vízbe fojtják, elássák. Ah-
hoz viszont, hogy lehessen az 
állatokat ivartalanítani, szük-
séges egy minimális feltétel. A 
rendelő révén már nem mond-
hatják a gazdák, hogy nincs, 
ahol ivartalanítani az állatokat, 
vagy hogy csak a városba vég-
zik el a beavatkozást, oda pedig 
nem utaznak el. Egyik fő motivá-
ciója tehát a falusiak számára a 
minimális feltételek biztosítása 
volt, a másik pedig, hogy legyen 
egy megfelelő környezet, ahol a 
sürgősségi beavatkozásokat el 
lehet végezni – ezek nem gyako-

riak, de mikor megtörténik a baj, 
nehéz a tulajdonosnál megoldani 
az ellátást – ismertette. 

Az eddigi beavatkozásokról 

Habár egyelőre nem túl nagy 
az igény ezen szolgáltatások-
ra, de azért voltak gazdák, akik, 
különböző problémák esetén 
felkeresték a kisállatrendelőt. 
Kezeltek már székrekedéses 
kutyát, végeztek vemhesség-
vizsgálatot, ivartalanítottak 
macskát, és oltásokat is adtak 
kisállatoknak. Magyarországi 
gazda is felkereste már a létesít-
ményt: Tusnádfürdőről utazott 
Simonba, hogy lázas kutyáját 
kezeltesse – részletezte Zörgő 
László. Mint megtudtuk, a ren-
delőben nemcsak a helyi kisálla-
tokat látják el, bárki felkeresheti 
szolgáltatásaik igénybe vételé-
re a simoni létesítményt.  

Állatpatika is nyílt

Mint a helyszínen megtudtuk, 
ezen a héten beindítottak egy ál-
latpatikát is az épületben. Az öt-
let annak okán fogalmazódott 
meg, hogy a rendelő épületében 
volt kihasználatlan felület, és 
mivel az alcsíki jelentős állat-
állomány ellátáshoz szükséges 
készítményekért rendszerint 
Csíkszeredáig kell utazni, úgy 
gondolták, időt és energiát is 
spórolhatnak a környékbeli gaz-
dáknak, ha nem kell mindenért 
a megyeszékhelyig autózniuk – 
avatott be az állatorvos. Meglá-
tása szerint, ahogy egy fogorvosi 
rendelőre vagy gyógyszertárra 
szükség van vidéken, úgy az ál-
latpatikára is van igény, annál is 
inkább, hogy Alcsíkon minded-
dig egy sem működött. 

KÖMÉNY KAMILLA

Állatpatika és kisállatklinika is működik a csíkszentsimoni állatorvosi rendelőben

Kisállatellátás vidéken is

A kisállatrendelő műtőjét mutatja Zörgő László. Egyelőre visszafogott az érdeklődés

Egyebek mellett a 

házikedvencek ivar-

talanítását, oltását, 

antibiotikumos ke-

zelését és ultrahang-

vizsgálatát is elvégzik 

a csíkszentsimoni 

állatorvosi rende-

lőben tavasz óta 

működő korszerű 

kisállatrendelőben.

Három hét maradt a 2016-ra ér-
vényes életjáradék-könyvecskék 
láttamozására: augusztus 31-éig 
várják a Mezőgazdasági Inter-
venciós és Kifizetési Ügynökség-
hez (APIA) azokat a gazdákat, 
akik még mindig haszonélvezői 
a mezőgazdasági életjáradéknak 
– hívja fel az érintettek figyelmét 
Lázár István, a Hargita megyei 
APIA munkatársa.

Szükséges dokumentumok

A könyvecske bemutatása 
lehetséges személyesen vagy 
hitelesített közjegyzői megha-
talmazással (ennek három évnél 
frissebbnek kell lennie), eset-
leg megbízott révén vagy bírósá-
gi határozattal kinevezett gyám 
által. A 2016-os támogatásra va-
ló jogosultság megkapásához be 
kell mutatnia az életjáradékos 
könyvet, a haszonbérbeadás-

ról szóló szerződést, az érintett 
vagy az őt képviselő személy 
személyazonossági igazolvá-
nyát, egy banki folyószámláról 
szóló dokumentumot, valamint 
I. vagy II. fokú rokkantság eseté-
ben az orvosi szakértői bizottság 
véleményezését. 

Amit érdemes tudni 

A mezőgazdasági életjáradék 
folyósítása a kedvezményezett 
elhunytával megszűnik, s ha-
bár ez a jog nem örökölhető, 
a halál pillanatában érvényes 
életjáradékot megkaphatják a 
hozzátartozói – amennyiben a 
határidő lejárta előtt benyújt-
ják a kérést az APIA megyei 
székhelyén. Ebben az esetben 
a következő okmányok erede-
tijének felmutatása szükséges: 
az elhunyt életjáradék-köny-
vecskéje, halotti bizonyítvány, 

az örökösödést igazoló ok-
mány, az örökös személyi iga-
zolványa, több örökös esetén a 
közjegyző által hitelesített nyi-
latkozat annak az örökösnek a 
megnevezésével, akit kijelöl-

nek az életjáradék átvételére, 
illetve a kijelölt örökös banki 
folyószámlájáról szóló igazolás 
– emelte ki a szakember. 

K. K.

A hónap végéig lehet láttamoztatni 

Várják még a láttamoztatni akarókat a megyei APIA-hoz
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Keddi határidő 
a méhészeknek
A múlt hónap elején jelent 
meg a Hivatalos Közlöny-
ben az a kormányhatározat, 
amelynek alapján elfogadták 
az Országos Méhészeti Prog-
ramot, s nem sokkal utána a 
Mezőgazdasági Intervenci-
ós és Kifizetési Ügynökség 
(APIA) elkezdte a méhészeti 
támogatások igénylésének 
átvételét. A méhészeknek 
augusztus 15-ig kell je-
lentkezniük a megyei APIA 
kirendeltségeknél, ha élni 
akarnak a program kínálta 
támogatásokkal: méhbeteg-
ségek megelőzésére, ván-
dorméhészet segítésére és 
állományvásárlásra kérhet-
nek támogatást a romániai 
méhészek, ezek mellett a 
méhészeti szövetkezeteknek 
technikai segítségnyújtást is 
biztosít a program. 
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