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SIKÓ-BARABÁSI SÁNDOR, A MAGYAR ÁLLATORVOSOK VILÁGSZERVEZETÉNEK ALELNÖKE A SZAKMA JELENÉRŐL ÉS JÖVŐJÉRŐL

Kevesebb a háziállat, nehéz az állatorvosoknak
Sikó-Barabási Sándor Kovászna me-
gyei főállatorvos, a Magyar Állatorvo-
sok Világszervezetének alelnöke, az 
Erdélyi Magyar Állatorvosok elnöke 
nemrég ment nyugdíjba a háromszé-
ki állategészségügyi igazgatóságtól. 
A Kárpát-medence-szerte ismert 
szakemberrel az állatorvosi szakmá-
ról, a körzetek fenntarthatóságáról 
és a gazdákkal kialakított viszonyról 
beszélgettünk.

 » MAKKAY JÓZSEF

– Kovászna megye főállatorvosaként dol-
gozott 18 éven keresztül. Ebben a munka-
körben a közel két évtizedes időszak meny-
nyire ritka Romániában?
– Magyar létemre az egész országban az 
egyedüli igazgató vagyok, aki ilyen hosz-
szú ideig, 18 évig és 4 hónapig egyvég-
tében megmaradtam tisztségemben. A 
kormányváltásokat követően a bukaresti 
minisztériumoktól függő megyei igazga-
tóságok vezetőit rendszerint lecserélik. 
Ezt minden alkalommal szerencsésen 
megúsztam. Próbálkozások azért voltak, 
a kollégák is megfúrtak román pártok-
nál. Amikor erről tudomást szereztem, 
elmentem a kormánypárt megyei elnö-
kéhez, aki korábban egy román többségű 
településen volt polgármester, onnan 
ismertem. Arra kértem, ha leváltanak, 
szóljanak idejében, hogy ne egyik napról 
a másikra keressek új állást. Bevallotta, 
szóba került a menesztésem, de a másik 
kormánypárt megyei elnökével végül 
arra jutottak, hogy maradjak a tisztség-
emben, mert régóta ismernek.

– Hosszú évek óta egyetemi előadó is, 
sok szakdolgozatot, szakkönyvet írt, 
nemzetközi szakmai szervezetek tag-
ja. Ennek mekkora szerepe volt abban, 
hogy szakmai felkészültségét elismerték 
Bukarestben?
– A tudományos tevékenységemet min-
dig elismerték. Bármikor bementem a bu-
karesti főnökeimhez, mindig tisztelettel 
fogadtak. Ez is segített abban, hogy meg-
maradhattam a tisztségembe. Ugyanak-
kor az is szerepet játszott hosszú igazga-
tói pályafutásomban, hogy 1991-ben én 
jegyeztem be az országban az első állat-
védő egyesületet Sepsiszentgyörgyön. 
A kilencvenes években az Angol Királyi 

Társaság felkészítőt tartott romániai ál-
latvédőknek, és egy ilyen alkalommal ta-
lálkoztam Liviu Harbuz állatorvossal, aki 
később megalakította a mezőgazdasági 
minisztériumtól levált és a miniszterel-
nök kabinetjéhez tartozó Állategészség-
ügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóságot, 
amelynek ő lett az első vezetője. Szóval 
vele már régebben összebarátkoztam.
 
– Romániában eltérő a megyei állategész-
ségügyi igazgatóságok tevékenysége. Van-

nak megyék, ahol nehéz egy-egy hivatali 
engedélyt megszerezni, máshol viszont 
jóval könnyebb. Azt mondják, Kovászna 
megye az utóbbi kategóriába tartozik...
– Ez attól függ, hogy vezetőként mit 
mer vállalni az ember. Egy állategész-
ségügyi és élelmiszer-biztonsági enge-
dély beszerzéséhez a kérvényezőnek a 
törvényben meghatározott minimális 
feltételeket kell teljesítenie. A fi atal kol-
légáknak mindig azt mondtam, hogy-
ha valaki bejön hozzánk, ne menjen el 
úgy, hogy nem szolgáljuk ki. Ne várjuk 
el tőle, hogy a kérvényezés után újra és 
újra bejárjon a megye különböző részei-
ből hozzánk, ha hiányzik valamilyen pa-
pírja. Ha valami hiányzik, van telefon és 
internet, és a szomszédos intézménytől 
be lehet szerezni. Ezzel az ügyfélbarát 
módszerrel minimálisra csökkentettük 
a bürokráciát, és felgyorsítottuk az ügy-
intézést. Soha nem voltam híve a bün-
tetéseknek és a különböző élelmiszer-
ipari egységek bezárásának. Az volt az 
elvem, hogyha terepen rendellenességet 
tapasztalunk, határidőt szabunk a cég 
vezetőinek, hogy korrigálják mulasztá-
saikat. Ha visszamentünk és ugyanaz a 
helyzet fogadott, kaptak egy újabb ter-
minust, és harmadszorra büntettünk. 
Ez viszont ritkán fordult elő. A legtöbb 
ügyfelünkkel jó munkakapcsolat alakult 
ki Háromszéken.
 
– Románia nem arról ismert, hogy a tör-
vényeket betartják. Mekkora a veszélye 
annak, hogy a hazai cégek kijátsszák az 
élelmiszer-biztonsági előírásokat?
– Vannak kirívó esetek, de a szigorú elő-
írások miatt ezek nem általánosíthatók. 
Viszont ha súlyos eset történik, akkor a 
megyei élelmiszer-biztonsági igazgató-
ság vezetőin csattan az ostor, ahogyan 
elődömmel, Nemes doktorral történt, 
aki 2003 januárjáig volt Kovászna megye 
főállatorvosa. Kiváló szakemberként egy 
kapzsi embernek esett ártatlanul áldo-
zatául. Működött a városban egy jó nevű 
húsfeldolgozó cég, amely házias ízű hi-
degfelvágottakat készített. A húsüzemet 
egyik állatorvos kollégánk felügyelte. 
Amikor a munkaideje lejárt, hazament, 
és egyszer a cégnél ezt használták ki: orv-
vadászaton lőtt vaddisznó húsát őrölték 
bele a többi húsba, trichinellózis-vizsgá-

lat nélkül. A karácsony táján forgalom-
ba kerülő húsáruból sok szülő küldött 
egyetemista gyerekeinek, de a kolbászok 
és szalonnák Magyarországra és Ausztri-
ába is eljutottak. Rövid idő alatt három 
országban 162 személy került trichinel-
lózis-fertőzéssel kórházba a sepsiszent-
györgyi hús miatt. Az ügy óriási botrányt 
okozott, ami a Kovászna megyei főállat-
orvos állásába került. Amikor nyugdí-
jazásomkor elköszöntem, azt mondtam 
munkatársaimnak: az igazgatónak nem a 
saját munkája a nehéz, hanem a kollégái 
baklövéseiért vállalt felelőssége.

– A gazdák portáin tartott állatok létszá-
mának drasztikus csökkenésével meny-
nyire kerültek veszélybe az állatorvosi 
körzetek?
– Egyetlen példát említek, ami sok fa-
lura jellemző: 1990-ben a háromszéki 
Gelencén 800 szarvasmarhát tartottak 
az egyéni gazdaságokban, ma jó eset-
ben nyolcvanat tudnánk megszámolni. 
Kovászna megyében megmaradt mind 
a 39 állategészségügyi körzet, amely a 
megyei állategészségügyi igazgatóság-
gal áll szerződéses viszonyban az állam 
által támogatott kezelések és oltások 
elvégzésére. Ha egyre kevesebb az ál-
lat, akkor az állatorvosnak is nehezebb 
fenntartania az egyéni vállalkozásaként 
működő körzetet. Erdélyben is nehéz a 
helyzet, de főleg Dél-Romániában ürül-
nek ki rohamosan a körzetek, egyre több 
állatorvos keres más megélhetést. Or-
szágszerte jelenleg 154 állatorvosi kör-
zet áll üresen, ami azt jelenti, hogy több 
száz falu maradt állategészségügyi ellá-
tás nélkül. Az állatorvos hozzáállásán 
múlik, hogyan tudja fenntartani a kör-
zetét. Ha szakszerűen dolgozik, és amit 
megígér a gazdának, azt megteszi, ak-
kor kis létszámú állatállomány mellett 
is meg tud élni. Ha viszont az állatorvos 

nincs jóban a gazdával, akkor elvágta 
maga alatt a fát, mert az állattartók el-
kerülik, és a rendelő nagy anyagi veszte-
séget jelent a számára.
 
– A hobbiállatok tartása népszerű, így 
gyakoriak a kisállatok gyógyítására, gon-
dozására szakosodott városi rendelők. Ez 
mennyire jelent alternatívát?
– Magamról beszélek, hogy nem minden 
állatorvos kedveli a kisállatok gyógyí-
tását. Számomra az állatok a disznótól 
„felfele” kezdődtek, körzeti állatorvos-
ként mindig a nagy állatokat vállaltam 
szívesen. A kutyámat is más kezelte. Sok 
állatorvos számára nem vonzó a kisál-
latgyógyászat, másrészt telítődik a piac. 
Sepsiszentgyörgyön öt kisállatkabinet 
működik, többet már nem bírna eltartani 
a város. Ez is egy olyan területe az állat-
gyógyászatnak, amire szakosodni kell. 
Ha az állatorvos két embernek nem tudja 
a kutyáját meggyógyítani, a harmadikat 
már biztosan nem fogják hozzá vinni...
 
– Kezembe került egy könyve a gazdapor-
tákon alkalmazott népi gyógyászatról. 
Az orvosokra sajnos nem jellemző, hogy 
felkarolják a népi gyógyászat hagyomá-
nyait…
– A jászvásári egyetem elvégzése után 
rövid ideig tartó nagyüzemi állattelepi 
munkahely után a háromszéki Ozsdola 
állatorvosi körzetébe kerültem, ahol a 
rendszerváltás utánig dolgoztam, míg-
nem az akkori vezető be nem hívott a 
sepsiszentgyörgyi állategészségügyi igaz-
gatóságra. A nyolcvanas években pár 
gyógyszer állt az állatorvos rendelkezé-
sére, műtétekhez például intravénásan 
adagolt alkoholt, pálinkát használtunk 
az állatok elkábítására. A mostani gyógy-
szereknek csak a töredéke létezett. Az 
akkori gyógyszeres kezelések esetében 
előfordult, hogy az állat nem gyógyult 
meg, így lemondtam róla. Azt mondtam, 
inkább vágják le, hogy ne pusztuljon el. 
Amikor viszont legközelebb arra jártam, 
kiderült, hogy az állat felgyógyult. Szó 
szót követett, és az emberek elmesélték, 
hogy a népi gyógyászatban ismert recep-
teket alkalmazták különböző főzetekből. 
Ezeket a recepteket 6-8 éven át lejegyez-
tem, többet magam is kipróbáltam, és 
amikor láttam, hogy valóban működik, 
csokorba szedtem, Háromszéki népi gyó-
gyászat címmel könyv formájában kiad-
tam. Vannak népi gyógymódok, amelyek 
hatékonyabbak a gyógyszeres kezelés-
nél, főleg az előrehaladottan vemhes 
kocák vagy tehenek esetében, ahol nem 
javasolt az injekciós kezelés.

– Ön a Magyar Állatorvosok Világszer-
vezetének alelnöke, és az Erdélyi Magyar 
Állatorvosok elnöke. Erdélyben mennyire 
keresett szakma az állatgyógyászat?
– Erdélyben 130 magyar állatorvos ta-
gunk van, ami a világszervezet 800 tagjá-
hoz mérten nem kevés. Figyelünk egymás 
munkájára, szakmai teljesítményére. 
Kárpát-medence-szerte szervezünk kon-
ferenciákat, tudományos értekezleteket, 
egyéb szakmai találkozókat. Örvendetes, 
hogy sok állatorvos itthon marad, itt te-
remt magának egzisztenciát, pedig az 
erdélyi szakembereknek jó a hírnevük 
külföldön is. Én sem mentem el külföld-
re,  pedig németországi és magyarországi 
állatkertbe is hívtak az erdélyinél jóval 
magasabb fi zetésért.

 » „Egyetlen példát említek, 
ami sok falura jellemző: 1990-
ben a háromszéki Gelencén 
800 szarvasmarhát tartottak 
az egyéni gazdaságokban, ma 
jó esetben nyolcvanat tudnánk 
megszámolni”.

 » Vannak népi gyógymódok, 
amelyek hatékonyabbak a gyógy-
szeres kezelésnél, főleg az előre-
haladottan vemhes kocák vagy te-
henek esetében, ahol nem javasolt 
az injekciós kezelés.

Sikó-Barabási Sándor főállatorvos: „Erdélyben is nehéz a helyzet, de főleg Románia déli 
megyéiben ürülnek ki rohamosan a körzetek, egyre több állatorvos keres más megélhetést”
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