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Nincsenek új gócok
A hónap közepe óta nem igazoltak újabb madárinfluenza-fertőzést
• Úgy tűnik, sikerült 
megfékezni a madár-
influenza terjedését 
Hargita megyében, 
ugyanis a két kisebb 
székelykeresztúri góc 
felszámolása után 
nem igazoltak új fer-
tőzést a megyében. A 
védelmi és megfigye-
lési zónákat azonban 
egyelőre nem szünte-
tik meg a hatóságok.

SZÉCHELY ISTVÁN

T öbb mint tíz napja nem 
igazoltak újabb ma dár-
infl uenza- fertőzést Hargita 

megyében. Legutóbb május 15-én 
kellett szigorú állategészségügyi 
intézkedéseket hoznia a szakha-
tóságnak a madárinfl uenza miatt 
Hargita megyében, akkor egy szé-
kelykeresztúri gazdaság esetében 
kellett elrendelni a szárnyasok 

leölését, miután az azt meg-
előző napokban a 21 tyúk 
közül néhány elpusztult 
madárinfl uenzában. Ez a 
porta nincs messze attól, 
ahol a megyében elsőként 
igazolták a H5N8 vírustörzs 
jelenlétét május 9-én. Ott 

több mint hatvan szárnyast 
tartottak, amelyek közül néhány 

elpusztult madárinfl uenzában, a 
többit pedig szakhatósági felügye-
let mellett leölték és megsemmisí-
tették a fertőzés laboratóriumi iga-
zolását követően. A két eset között 
feltételezhetően összefüggés van, 
de – mint arról Adrian Pănescu, a 
Hargita Megyei Prefektusi Hivatal 
szóvivője tájékoztatta lapunkat – 

abban a magángazdaságban, ahol 
másodikként igazolták a fertőzés 
megjelenését, a tyúkok nem jutot-
tak ki az udvarról, a tulajdonos 
csirkéket sem vásárolt a közelmúlt-
ban, a fertőzés valahogyan mégis 
bekerült a gazdaságba. Azóta vi-
szont nem jelentettek újabb esete-
ket a megyéből, és mivel az állate-
gészségügyi szakemberek szerint 
nagyjából két hétig terjed a madár-
infl uenza lappangási ideje, remény-
kednek benne, hogy már nem is 
alakul ki újabb góc a Maros megyei 
fertőzésekhez köthetően. A madár-
infl uenza ugyanis Maros megyéből 
terjedt át Hargita megyébe, miután 
Nyárádtőn egy tyúkfarmon megje-
lent – ott 180 ezer szárnyast kellett 
leölni emiatt. A veszély azonban 
nem múlt el, ugyanis az országban 

számtalan településen jelen van a 
fertőzés, sok helyen még nagyobb 
gondok voltak emiatt, mint a Ma-
ros megyei tyúkfarmon – mondta a 
prefektusi hivatal szóvivője. 

A fertőzés miatt Hargita megyé-
ben kijelölt védelmi, illetve megfi -
gyelési zónákat egyelőre nem oldja 
fel a szakhatóság. Mivel az említett 
két székelykeresztúri gazdaság 
egymás szomszédságában talál-
ható, a gócok három kilométeres 
körzetében kijelölt védelmi, illet-
ve tíz kilométeres körzetét átfogó 
megfi gyelési zónák is nagyjából 
egybeesnek. Ezek harminc napig 
maradnak érvényben, így az utolsó 
igazolt fertőzés időpontja alapján 
június közepén oldják fel, ameny-
nyiben nem jelennek meg időköz-
ben újabb esetek a környéken. A 

védelmi zóna Székelykeresztúr 
mellett Betfalvára, Siménfalvára, 
Rugonfalvára, Újszékelyre, Alsó-
boldogfalvára, Szentábrahámra és 
Csekefalvára is kiterjed. A tíz kilo-
méter sugarú megfi gyelési zónába 
Nagygalambfalva, Kisgalambfal-
va, Medesér, Székelyszentmiklós, 
Nagykede, Kiskede, Kiskadács, 
Székelyandrásfalva, Kissolymos, 
Újszékely, Székelyszenterzsébet, 
Solymosiláz, Magyarandrásfalva 
és Gagy tartozik, továbbá Maros 
megyéből Héjjasfalva, Szederjes, 
Magyarfelek és Küküllősárd.

Hargita megye eddig megúszta 
nagyobb károk nélkül 
a madárinfluenza romániai 
megjelenését
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A megyehatárokra 
összpontosítanak
Maros megyét Szeben és 
Hargita megyékkel összekötő 
utak korszerűsítését tűzte ki 
célul 2021-re a Maros megyei 
önkormányzat, amely a megyei 
úthálózat javítási munkálatait 
is folytatja idén. Európai uniós 
pályázatból végzi a Nyárádtő és 
Dicsőszentmárton közötti 151B 
és 142-es jelzésű megyei útsza-
kasz felújítását a Maros megyei 
önkormányzat, akárcsak a Sze-
ben és Maros megyét összekötő 
106-os megyei út Szentágota és 
Segesvár közötti szakaszának 
korszerűsítését. Ugyanakkor 
folytatódnak a megyei úthálózat 
javítási munkálatai is. Az idei 
költségvetésből Maros Megye 
Tanácsa 62,5 millió lejt szán kar-
bantartásra, javításra és korsze-
rűsítésre. Idén folytatják a 153C 
jelzésű megyei út Szászrégen 
– Laposnya – Hargita megye 
határa közti 12 km-es szakaszá-
nak felújítását, amire ezúttal 
mindössze 50 ezer lejt szántak, 
továbbá a tervek között szerepel 
az útpadka kialakítása, árkok 
karbantartása a 135-ös megyei 
út Marosvásárhely – Nyárád-
szereda – Sóvárad – Hargita 
megye határa közötti szaka-
szán. Erre 5,2 millió lejt hagyott 
jóvá a testület. Kátyúzásra és 
hídjavításra is sor kerül a 134-es 
és 153G jelzésű megyei út egy-
egy részén, erre egyenként 300 
ezer lejt, míg egy-egy betonhíd 
javítására Nyárádgálfalván a 
151D jelzésű megyei út része-
ként, illetve Széplakon a 151B 
jelzésű megyei út részeként 
500–500 ezer lejt tartalékolt a 
megyei tanács. Idén elkészül 
továbbá három nagy útszakasz 
felújításának műszaki terve is: a 
151D jelzésű megyei út Nyárádtő 
és Ákosfalva közötti szakaszán, 
a 152A, 151A és 151-es megyei 
utak Marosvásárhely – Bánd 
– Mezősályi – Nagysármás és 
Beszterce-Naszód megye határa 
közötti szakaszán, valamint a 
135-ös megyei út Marosvásár-
hely – Sóvárad és Hargita me-
gye határa közötti szakaszán. 
(Antal Erika)
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