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Megjelent a sertéspestis
Több tucat állatot kellett elpusztítani a fenyédi gazdaságban
• Egyelőre nem tud-
ják, hogyan kerülhetett 
be a sertéspestis abba 
a fenyédi gazdaságba, 
ahol az egyik állat el-
pusztulása miatt me-
rült fel a fertőzés meg-
jelenésének gyanúja 
kedden, majd szerdán a 
laborvizsgálatok is iga-
zolták az afrikai sertés-
pestis megjelenését. A 
kórokozó felbukkanása 
miatt több tucat sertést 
kellett elpusztítani az 
érintett gazdaságban. 
A helyszín körül három 
kilométer sugarú vé-
dőkörzetet jelölt ki a 
szakhatóság.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Az érintett gazdaságban ked-
den elpusztult sertésből vett 
minta pozitív lett, miközben 

a többi állat is az afrikai sertéspes-
tis klinikai tüneteit mutatta. Éppen 
ezért – szakhatósági felügyelet mel-
lett – az összes sertést elpusztították, 
a tetemeket pedig a kijelölt helyre 
szállították. Miután a körzeti állat-

orvos fertőtlenítette a szóban forgó 
gazdaságot, az állategészségügy és 
az illetékes hatóságok munkatársai 
megkezdték a község sertésállomá-
nyának ellen őrzését annak érdeké-
ben, hogy az esetleges továbbterje-
dést megakadályozzák – adta hírül 
Fenyéd Község Polgármesteri Hiva-
tala szerdán. 

A szóban forgó gazdaságban 31 
sertést – felnőtt egyedeket és ma-
lacokat – kellett elpusztítani, össz-
súlyuk mintegy 1500 kilogramm 
volt, számolt be a történtekről meg-
keresésünkre Csergő Dénes, a köz-
ség alpolgármestere. A gazdaság 
tulajdonosa mindig is foglalkozott 

disznótartással, de nem vásárolt az 
utóbbi időben, így nem egy fertőzött 
sertéssel került be az afrikai sertés-
pestis a gazdaságba, a fertőzés forrá-
sa egyelőre nem ismert – tudtuk meg 
az alpolgármestertől. Csergő Dénes 
elmondta, a kár ugyan jelentős, de 
fülszámozottak voltak az állatok, 
így számíthat kártérítésre a gazda. 
Más gazdaságban egyelőre nem 
merült fel a sertéspestis megjelené-
sének gyanúja, az igazolt eset miatt 
három kilométer sugarú védőkörze-
tet jelölt ki az állategészségügyi és 
élelmiszer-biztonsági szakhatóság, 
ezen belül nem lehet mozgatni – ad-
ni-venni – az állatokat, és 30 napig 

állategészségügyi megfi gyelés alatt 
tartják a települést. Ha addig nem 
jelenik meg új sertéspestis-fertőzés, 
feloldják a korlátozásokat. 

A község vezetősége felhívta a la-
kosság fi gyelmét arra, hogy ameny-
nyiben valaki megszegi a szabályo-
kat és bármilyen módon hozzájárul 
a betegség terjedéséhez, törvényes 
eljárás indulhat ellene, valamint 
arra is, hogy a körzeti állatorvosnál 
kötelező a sertések bejelentése, illet-
ve fülszámozásuk – annál is inkább, 
mert kártérítést csak ezen kötelezett-
ségek betartásával lehet igényelni, 
ráadásul a be nem jelentett állatot 

elkobozzák, a gazdát pedig meg-
bírságolják. Ugyanakkor arra kérik 
a község lakóit, hogy ha a fertőzés 
tüneteit észlelik állataikon, vagy el-
hullott sertést látnak, azonnal érte-
sítsék a körzeti állatorvost.

Tünetek, teendők

Az afrikai sertéspestis nem veszé-
lyes az emberre – ennek ellenére ti-
los fertőzött állatból származó húst 
fogyasztani –, a kórokozó kizárólag 
házi sertéseket és vaddisznókat be-
tegít meg, azonban a gazdák felelős 
magatartása, illetve a törvényes kö-
telezettségek betartása rendkívül 
fontos: az állatok ólban tartása, csak 
ellen őrzött helyről származó táplá-
lékkal történő etetésük, más 
gazdaságokból származó 
sertésekkel, vaddisznókkal, 
vadászkutyákkal való érint-
kezésük megakadályozása, 
ruhacsere az ólba való belé-
pés előtt, illetve kilépés után, 
továbbá tilos a sertéstrágya, illetve 
az elhullott állat maradványainak 
szétszórása is. Az állatoknál a ser-
téspestis megjelenésére utaló tünet 
a hányás, köhögés, étvágytalanság, 
az, ha az állat nem tud megállni a 
lábán, a nehéz lélegzés, magas láz, 
apátia, hasmenés, kékespiros foltok 
megjelenése a füleken és/vagy a vég-
tagokon. A kórnak nincs gyógysze-
re, a megfertőződéstől számított 10 
napon belül az állat menthetetlenül 
elpusztul. Az Országos Állategész-
ségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Hatóság jelentései szerint egyébként 
hónapok óta nem történt igazolt ser-
téspestis-fertőzés Hargita megyében.

Jelentős a kár: 31 sertést 
kellett elpusztítani az érintett 
gazdaságban a sertéspestis 
megjelenése miatt 
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S ajnálatát fejezte ki Gálfi  Árpád 
polgármester a napirendi pontok 

megtárgyalását megelőzően Szabó 
Zsuzsa és András Lehel, a 

Szabad Emberek Pártjának 
(POL) színeiben megválasz-
tott önkormányzati kép-
viselők lemondása miatt. 
Hangsúlyozta, hiteles, ér-
tékes emberekről van szó, 
akik hiányozni fognak a 
csapatból. Kijelentette, min-

denképp folytatni kell a mun-
kát a többi képviselővel a fejlesztések 
megvalósítása érdekében. A POL tag-

jai egyébként nem kommentálták a le-
mondásokat, kérdésünkre mindössze 
annyit reagáltak, hogy a későbbiek-
ben tájékoztatnak a fejleményekről. A 
jelen lévő képviselők egyébként taná-
csi határozat révén vették tudomásul a 
lemondásokat.

Marad a régi

Noha több alkalommal is közbe-
szerzési eljárást hirdettek – legutol-
jára még a buszjáratok útvonalait 
is csökkentették – végül nem akadt 
jelentkező, aki vállalná a közszállí-
tás üzemeltetését Székelyudvarhe-
lyen – hangzott el az ülésen. Ezért 
úgy döntöttek, hogy bár korábban 
ez egyszer már megtörtént, újabb 

egy évvel meghosszabbítják a Bálint 
Trans személyszállító céggel megkö-
tött szerződést. Ezt végül a tanácso-
sok is jóváhagyták szavazatukkal.

Új projekt

A képviselők aktualizálták a jégpálya 
megvalósításával kapcsolatos beru-
házást, amelynek értéke – a minimál-
bér-emelés és különböző elengedhe-
tetlen módosítások miatt – 310 ezer 
lejjel növekedett. Szabó Sámuel, a pol-
gármesteri hivatal beruházási osztá-
lyának leköszönő (de még felmondási 
idejét töltő) igazgatója arról is beszélt, 
hogy dokumentumok készülnek a 
Tompa László utcában lévő telekköny-
vi hivatal felújítására, aminek értéke 
4,5 millió lej. Nagyon rossz állapotban 
lévő épületről van szó, így minden-
képp szükség van a beruházásra, ami-
vel a képviselők is egyetértettek. Azt 

is megszavazták, hogy az Udvarhely 
Néptáncműhely tizenöt évig bérelhes-
se a volt Stúdió Mozi épületét. Mind-
emellett 300 ezer lejben állapították 
meg a Tamási Áron Gimnázium épü-
letei után fi zetett bérleti díjat. Azt ígér-
ték, hogy a Baczkamadarasi Kis Ger-
gely Református Kollégium esetében is 
előkészítik a bérleti díjjal kapcsolatos 
tervezetet a következő ülésre. A lakos-
ság kérésére a polgármesteri hivatal, 
illetve a szolgáltató közösen, fele-fele 

arányban fejlesztené az elektromos 
hálózatot a Napraforgó utcában, amit 
ugyancsak támogattak a képviselők. 
A költségvetés is módosult: a taná-
csosok egyebek mellett jóváhagyták, 
hogy 387 ezer lejt csoportosítsanak át 
a jégpályánál folyó munkálatokra és 
887 ezer lejt az Ugron Gábor utca felújí-
tására. A Városi Sportklub 810 ezer lejt 
kapott az átcsoportosítás részeként, 
ugyanakkor a művelődési ház 370 ezer 
lejt programok szervezésére.

Ugyanaz a vállalat üzemelteti tovább a tömegközlekedést
• Szerződést hosszabbítottak a tömegközlekedést végző 
székelyudvarhelyi vállalattal, valamint a telekkönyvi hiva-
tal épületének felújítását célzó projekt gazdasági mutatóit 
is elfogadták a képviselők a soros önkormányzati ülésen 
Székelyudvarhelyen. A Szabad Emberek Pártjának (POL) 
frakciója nem reagált tanácsosainak lemondására.

Fontos kérdésekben értettek egyet a tanácsosok
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