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• Összesen huszonegy 
juhot és bárányt sebe-
sített meg, illetve pusz-
tított el egy anyamed-
ve és bocsa hétfőre 
virradóra Kecsetben, 
a faluközponthoz 
közeli akolban, több 
mint hétezer lejes kárt 
okozva a gazdának. Az 
elmúlt egy hétben már 
több helyre is betörtek 
a nagyvadak a telepü-
lésen. A helyi gazdák 
az elhúzódó kártéríté-
sekre panaszkodnak.

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

I gazi vérfürdő fogadta Antal Ist-
ván juhtartó gazdát hétfőn reg-
gel, amikor a Kecset központjától 

csupán háromszáz méterre található 
gazdaságához érkezett. Az akol be-
járatának deszkáit ugyanis medvék 
tépték fel és rátámadtak a bent lévő 
jószágokra, amelyek közül többet az 
udvarra vagy a közelben lévő utcaré-
szekre ráncigáltak ki, ahol megölték 
azokat. A nagyvadak összesen hu-
szonegy állatra támadtak rá, amelyek 
többsége reggelre már el is pusztult. 
Érkezésünkkor Antal éppen egy ál-
latorvostól kért tanácsot, hogy mit 
tegyen a még szenvedő jószágokkal. 
„Annyi, mintha ezeket is megölte 
volna a medve, hiszen hamarosan 

el fognak pusztulni. Hiába is vágjuk 
le a szenvedő állatokat, hiszen senki 
sem veszi meg, miután a medve meg-
sebezte” – fogalmazott.

Lényeges a kár

Kis számolás után kiderült, hogy 
összességében több mint hétezer le-
jes kár keletkezett a portán egyetlen 

éjszaka alatt. Ezt mérlegelve elcsuk-
ló hangon mondta a gazdasszony, 
hogy azt sem tudják, most mit tegye-
nek. Antal István elmesélte, hogy tíz 
évig dolgoztak külföldön egyebek 
mellett a gazdaság létrehozása, illet-
ve egy kisebb kereskedelmi vállal-
kozás beindítása érdekében. Utóbbi 
a járványügyi helyzet miatt jelenleg 
nem üzemel, így a jószágaikra igye-
keztek támaszkodni némi pénzszer-
zés reményében. „Nem sokára ki 
akartuk hajtani a juhokat a legelőre, 

hogy területalapú támogatást igé-
nyelhessünk, de most már az sincs, 
amivel lefedhetnénk a legelőt” – így 
a gazda, aki abban is kételkedik, 
hogy ilyen körülmények között – 
egyebek mellett az elszaporodott va-
dak miatt – megéri állatokat tartani.

Beszélgetésünk közben egyéb-
ként a pár száz méterre lévő he-
lyi kocsma felvételeit is megnéz-
tük, amelyből kiderült, hogy egy 
anyamedve és bocsa okozták a 
kárt. A támadás közben még a 

főútra is kikergettek egy jószágot. 
A jelenlévők elmondták, hogy nem 
első alkalommal támadnak az em-
lített nagyvadak az elmúlt két hetet 
számba véve, hiszen korábban ösz-
szesen negyven tyúkot öltek meg 
egy másik gazdánál. Ezenkívül a 
közeli falvakban is okoztak károkat 
a gazdaságoknál, szintén patás há-
ziállatokat pusztítva el.

Elhúzódó kártérítések

Több helybéli is felháborodását 
fejezte ki a történtekkel kapcsolat-
ban, ugyanakkor jelezték, hogy a 
kártérítések kifi zetése is jelentősen 
elhúzódik. Egyikük két éve várja, 
hogy fi zessen az állam megcsonkí-
tott szarvasmarhája miatt. Abban is 
egyetértettek, hogy mielőbb ki kell 
lőni a kártékony medvéket, külön-
ben csak idő kérdése, hogy emberre 
támadjanak. Kovács Lehel 
farkaslaki polgármester azt 
nyilatkozta, hogy ők elké-
szítik a jegyzőkönyveket 
erről, illetve a hasonló kár-
esetekről és ezeket továbbít-
ják az állami szerveknek, a 
vadászegyesülettel közösen 
kérve a problémás állatok ár-
talmatlanítását. Hozzátette, noha 
tudja, hogy ez nem elegendő, sajnos 
a törvények csak erre biztosítanak 
lehetőséget. Tudatában van annak 
is, hogy sok esetben elhúzódik a 
kártérítések kifi zetése, azonban 
reménykedik, hogy ez hamarosan 
megváltozik az RMDSZ felsőbb ve-
zetésének köszönhetően. Arra biztat 
mindenkit, hogy továbbra is jelent-
sék a káreseteket a polgármesteri 
hivatalnál, hiszen csak így bizonyít-
ható, hogy valóban nagy gondot je-
lentenek a medvék.

Medve és bocsa garázdálkodott
Huszonegy jószágot marcangoltak szét a vadállatok Kecsetben

A legtöbb állatot csak megsebe-
sítették vagy elpsztították 
a medvék, nem fogyasztották el
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E gy újabb ütemmel, úgyneve-
zett fl ux-szal növekedik április 

13-tól a gyergyószentmiklósi oltó-
központ működése, ami azt 
jelenti, hogy az eddig 150 
helyett már naponta 200 
személyt is be lehet oltani 
– ismertette sajtótájékozta-
tó keretében Csergő Tibor 
András gyergyószentmik-
lósi polgármester és Bíró 

Katalin, az oltóközpont veze-
tője. Elmondták, az eddigi tapasz-
talatok kedvezőek, az oltóközpont 
működésének első két hónapjában 

sokan érkeztek távolabbi megyékből 
Gyergyószentmiklósra, de az utóbbi 
hetek tapasztalata szerint a napi 150 
oltásra jelentkező 70-80 százaléka a 
gyergyói térségben él.

Növekvő oltási kedv

„Februárban és márciusban össze-
sen 5800 védőoltást adtak be, ennek 
egy része első, a többi pedig ismétlő 
vakcina. Ennek még hatvan száza-
léka volt Gyergyó-medencei lakó, 
de biztatóak az adatok, hogy folya-
matosan növekszik az oltási kedve a 
térségben élőknek” – hangsúlyozta 
a polgármester. „A kapacitás meg-
növekedése azt jelenti, hogy a re-
gisztrálók hamarabb sorra kerülnek. 

Például, ha valaki 1330. feliratkozó, 
már 3-4 nap múlva kaphat sms-t, 
hogy 24 órán belül ténylegesen prog-
ramálják” – emelte ki Bíró Katalin. 
Gyergyószentmiklóson továbbra is 
Pfi zer vakcinával oltanak.

Mobil oltóközpont is van

A beteg, mozgásukban korlátozott 
személyeknek nagy segítséget je-
lent, hogy mobil egysége is van az 
oltóközpontnak, tehát ha valaki 
igényli, akkor őt, illetve a gondo-
zóját is beoltják az otthonukban 
nemcsak Gyergyószentmiklóson, 
hanem a környező településeken is. 
Ezt az igényt telefonon kell jelezni 
az oltóközpontnál (0730-710094), 

és lehetőség szerint egy héten be-
lül meg is kapja az oltást az érintett 
személy. Mivel növekszik a gyergyó-
szentmiklósi oltóközpont kapaci-
tása, nagyobb lesz a forgalom is az 

intézménynél. Ezért kérik a Kórház 
utcai lakókat, hogy ne parkoljanak 
az épület előtt, minden nap 8 és 20 
óra között hagyják szabadon az ott 
található parkolóhelyeket.

Naponta akár kétszáz embert is beolthatnak Gyergyóban
• Április 13-tól nagyobb kapacitással működik a gyer-
gyószentmiklósi oltóközpont, hiszen „hármas fluxos” lett 
az intézmény. Ez azt jelent, hogy naponta akár kétszáz 
személyt is be tudnak oltani koronavírus elleni vakcinával. 

Bíró Katalin és Csergő Tibor András 
újdonságokról számolt be
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