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Lehet disznót vágni
Nincsenek újabb sertéspestises esetek

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Gyepes, illetve Mátisfalva kör-
nyékén igazolták év elején 
először az afrikai sertéspestis 

megjelenését Hargita megyében, 
mindkét alkalommal vaddisznók ese-
tében. Jakab Attila, a Nagy-Küküllő 
Vadász és Sporthorgász Egyesület 
elnöke lapunknak elmondta, azóta 
szerencsére nem találtak újabb fertő-
zött egyedeket sem a helyszínen, sem 
máshol a hozzájuk tartozó területe-
ken, és reméli, hogy ez így is marad a 
továbbiakban. 

Hasznos tudnivaló

Felhívta ugyanakkor a fi gyelmet, 
hogy a fertőzött vadak megtalálásától 
számított hét kilométeres körzetben 
még több mint egy évig tilos lesz hajtó-

vadászatot rendezni, a vaddisznókat 
csak cserkeléssel, illetve lesből lehet 
lőni. A leterített vadakat pedig be kell 
vizsgáltatni sertéspestisre. Hasonlóan 
jó hírt közölt lapunkkal Bencze Ist-
ván, a Csíkszeredai Sporthorgász és 
Vadászegyesület igazgatója is. Rámu-
tatott, náluk Csíkszentsimon környé-
kén jelent meg a sertésekre halálos 
vész, azonban a tavaszi eset óta nem 
találtak újabb beteg egyedeket.

Megtizedelt állomány

Gábor László, a Gyergyószentmiklósi 
Vadgazdálkodási Egyesület igazga-
tója arról beszélt, hogy náluk ugyan 
nem igazolták a fertőzést, de ez nem 
jelenti azt, hogy nem is volt jelen. 
Utóbbi kijelentését arra alapozta, 
hogy vadászterületükön jelentősen 
meg van tizedelve a vaddisznóállo-
mány. Hangsúlyozta, a haldokló álla-
tok rendszerint elvonulnak a sűrűbe, 

ott pedig nehezen találják meg őket 
a vadászok. Persze azt sem tartja ki-
zártnak, hogy az elpusztult egyede-
ket a ragadozók fogyasztották el.

Fellélegezhetnek a gazdák

Székelyudvarhelyen háztáji sertés-
nél igazolták a kór megjelenését 
tavasszal, ezért számtalan jószágot 
kellett leölni. Megkeresésünkkor 
Zörgő Noémi, a polgármesteri hiva-
tal szóvivője kifejtette, a gyors in-
tézkedéseknek köszönhetően még 
akkor sikerült megfékezni a kór 
terjedését, így azóta nem tör-
téntek újabb megbetegedé-
sek. Éppen ezért a karácsony  
előtti disznóvágásoknak 
sem szab gátat semmi. Utób-
bit Adrian Pănescu, Hargita 
Megye Prefektusi Hivatalának 
szóvivője is megerősítette lapunk-
nak, mondván, hogy utoljára nyá-
ron igazoltak afrikai sertéspestist 
egy vaddisznónál a megyében, de 
hónapok óta nem volt hasonló be-
jelentés. Hozzátette, hogy bár nem 
kötelező, mégis érdemes megvizs-
gáltatni sertéspestisre is a levágott 
háztáji disznókat.

Egyelőre sikerült gátat szabni 
a kórnak
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H I R D E T É S

• Noha év eleje óta több Hargita megyei településen, 
illetve annak környékén igazolták az afrikai sertéspestis 
megjelenését házi és vaddisznók esetében, egyelőre úgy 
tűnik, hogy sikerült megfékezni a fertőzést. Éppen ezért 
jelenleg a disznóvágások sincsenek korlátozva.

H E G Y I  Z S U Z S Á N N A

A gyergyószárhegyi önkormány-
zat tulajdonában lévő impozáns 

épület felújítását tűzte ki célul a 
községvezetés. „Nagyon sok funk-
ciót töltött be a történelem során ez 
az épület. Hívták már császár-féle 
iskolának is, mert az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia idejében épült” – is-
mertette Danguly Ervin, a település 
polgármestere. Nem volt soha ma-
gántulajdonban az ingatlan, min-
dig a község kötelékébe tartozott. 
Használta az iskola tornateremként, 
de raktárként is működött, és kultu-
rális tevékenységek is zajlottak ben-
ne, majd sokáig gazdátlanul állt. A 
’90-es években itt kapott szolgálati 
lakást a Münzlinger orvos házas-
pár, illetve ekkor alakították ki a 
családorvosi rendelőket is. Nagyobb 
mértékű felújítás az épületen leg-
utóbb 2004-ben volt. „Nagyon le volt 
pusztulva belül az épület, már köz-
veszélyesnek számított, ezért sürgős 
beavatkozásra volt szükség” – ma-
gyarázta a polgármester.

Rendelés közben dolgoztak

A munkálatot megelőzően a község-
vezetés konzultált a háziorvossal, 
hogy a felújítás célirányosan történ-
jen. Tavaly kicserélték a nyílászáró-
kat, idén ősszel pedig a belső mun-
kálatokat a villanyhálózat cseréjével, 
belső szigeteléssel folytatták. Mára 
elkészült az előtér és az egyik ren-
delő, jövő héten befejeződik a másik 
egészségügyi helyiség tatarozása is. 
„Nagyon együttműködők voltak a 

munkások, nem zavartak a beteg-
ellátás idején. Meg tudtuk oldani, 
hogy egyik rendelőből a másikba 
költöztünk a felújítás alatt, ezért fo-
lyamatosan tudtuk fogadni a pácien-
seinket” – mondta érdeklődésünkre 
Münzlinger Attila háziorvos, akinek 
praxisába 3300 személy tartozik.

Az épület tatarozására eddig 
200 ezer lejt költött a helyi önkor-
mányzat, saját költségvetésből. A 
tető javítására jövő héttől kerül sor. 
„Lényegében tatarozást 
végzünk a tetőzeten. Na-
gyon sok régi, de jó állapo-
tú, úgynevezett hódfarkú 
cserép maradt meg a köz-
ségben. Ezeket összegyűj-
töttük, és ezzel oldjuk meg 
a javítást, természetesen 
fi gyelve a minőségre, hogy 
a vizet semmiképp ne engedje át a 
födém” – nyilatkozta Szárhegy elöl-
járója. Jövőre folytatják az épület 
felújítását és a környék rendezését. 
Egy nagyobb parkolóhelyet fognak 
kialakítani. A bejáratot elköltöz-
tetik: a szomszédos utcából lehet 
majd az udvarra behajtani.

A település másik, szintén az ön-
kormányzat adminisztrálásába tarto-
zó orvosi rendelőjét is fel szeretné újí-
tani a községvezetés. Az az épület egy 
ideje üresen áll. Kicserélték már rajta 
a nyílászárókat, hátravan az ingatlan 
teljes felújítása, ahol egészségházat lé-
tesítenek, szakorvosi rendelők kialakí-
tásával. A felújítás költségeit pályázati 
forrásból szeretnék fedezni. 

Felújítják az orvosi rendelőket
• Felújítja az önkormányzati tulajdonban lévő házior-
vosi rendelőket a gyergyószárhegyi községvezetés. Az 
épületek tatarozása a nyílászárók cseréjével kezdődött, 
a település központjához közeli ingatlanban hamarosan 
befejezik a belső munkálatokat.

Nagyon sok funkciót töltött be 
a történelem során ez az épület
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Megúszhatjuk a teljes lezárást
Bár előfordulhat, hogy csupán a december 6-ára kitűzött parlamenti 
választás előtti népszerűségvesztést igyekszik elkerülni az ország 
vezetése, egyelőre mindenesetre azt mondják: nem kell attól tartani, 
hogy az év végéig a tavaszihoz hasonló lezárás lesz. Klaus Iohannis 
államfő közölte: nem mérlegelik a hatóságok az ország teljes lezárását, 
sem most, sem a karácsonyi időszakban. „Hatékony vakcina hiányában 
a korlátozó intézkedések jelentik az egyetlen megoldást a járványgör-
be laposítására. Ez az egyetlen működő stratégia, és ezt alkalmazza 
valamennyi ország, ahol robbanásszerűen nő a megbetegedések szá-
ma” – fogalmazott. Az államfő egyúttal úgy vélekedett: rendes időben 
meg kell tartani a parlamenti választásokat. (B. L.)
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