
A tavalyi 87 esethez képest a vé-
géhez közeledő tavaszi oltási kam-
pány során eddig 46 esetben ta-
láltak kevésvérűségben szenvedő 
lovakat a Hargita megyei állatorvo
sok – tudtuk meg Püsök Lászlótól, 
a megyei állategészségügyi és élel-
miszerbiztonsági hatóság aligazga-
tójától. Elmondta, a vágóhidakra 
küldött beteg állatok elszállításáért 
a megyei állategészségügy felel, a 
gazdák kártalanítása pedig egy hó-
napon belül piaci áron történik.

Darvas Beáta
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Javában tart Hargita megyében a 
lovak, szarvasmarhák, juh- és kecs-
kefélék tavaszi oltási kampánya. A 

települések állatorvosai az állomány 
oltásához normális körülmények kö-
zött márciusban fognak hozzá, annak 
érdekében, hogy az állatok májusi 
kihajtását az állategészségügyi szem-
pontból se hátráltassa semmi. „A lo-
vakkal szoktuk kezdeni, kevésvérűség 
felderítése céljából vérmintákat ve-
szünk minden egyes hat hónapon fe-
lüli lótól. Jelenleg a tervezett 17,5 ezer 
darabos állományból 16 609 lótól áll 
rendelkezésünkre levett minta, tehát 
a munka már közel 90 százalékban 
megvan. Május folyamán minden-

képpen be kell fejezzük” – összegzi 
az eddigi adatokat kérésünkre Püsök 
László. A Hargita Megyei Állategész-
ségügyi és Élelmiszerbiztonsági Ha-
tóság aligazgatója elmondta, a tavalyi 
87-hez viszonyítva idén kevésvérűség 
kapcsán szerencsére csak negyvenhat 
pozitív mintát találtak. „A tavaly levá-
gattuk az összes beteg lovat. De igazá-
ból nem is lehet ezt betegnek monda-
ni, mert klinikailag nem mutatkozik, 
csak a vérmintából lehet kiszűrni” – 
pontosít a szakember. Mint megtud-
tuk, a főhatóság országos mentesítési 
programja keretében Hargita megye 
az élen van, hisz minden erejükkel a 
fertőzött, beteg lovak kiszűrésére és az 
egészséges állományból való kiemelé-
sére törekszenek. Püsök doktor sze-
rint ez is nagyban befolyásolja a közös-
ségen belüli kereskedelmi kapcsolatok 
biztonságosságát.

Azokat a lovakat, amelyekről 
bebizonyosodott, hogy fertőzöttek, 
harminc napon belül vágóhídra kell 
vinni. A felfedezett beteg állatokat 
eddig a felcsíki és gyimesi térségből 
gyűjtötték össze, a lovak elszállítását 
pedig a Hargita Megyei Állategész-
ségügyi és Élelmiszerbiztonsági Ha-
tóság szervezi és bonyolítja le, tehát 
nem a gazdákat terheli a végrehajtás 
hogyanjának megvalósítása. A kárta-
lanítás kapcsán a lovak piaci értékét 

levágás előtt egy felértékelő bizottság 
állapítja meg. „A felértékelő bizott-
ságot a 2009/1214-es kormányhatá-
rozat alapján állítják föl, ez állapítja 
meg a gazda kártalanítása végett az 
állat piaci értékét. Ebben a bizott-
ságban részt vesz a prefektusi hivatal, 
az állategészségügyi igazgatóság, a 
szaporodásbiológia és nemesítés köz-
pont, valamint a helyi tanács egy-egy 
képviselője” – magyarázza. Hozzá-
teszi, a ló megállapított értékét jegy-
zőkönyvbe foglalják, és csak ezután 
viszik az állatot levágni. A beteg ló 
tulajdonosának a vágóhíd is fizet egy 
bizonyos árat a lóhúsért, a különbö-
zetet viszont a piaci ár eléréséig az ál-
lam állja. „Ezért is lenne jó felhívni a 
gazdák figyelmét, ne akadályozzák az 
akció lebonyolítását. A törvény által 
a beteg állatot mindenképpen eltávo-
lítjuk – ha akarja, ha nem a gazda –, 
de nyugodt lehet mindenki, hogy az 
állatnak a piaci értékét megtérítik” – 
hangsúlyozta Püsök doktor. Állítja, 
tavaly is időben fizettek, legkésőbb 
egy hónapon belül minden érintett 
gazda pénzéhez jutott. Hozzáteszi, 
a törvény ugyan a kártalanításra ki-
lencven napot ír elő, de a hatóság arra 
törekszik, hogy még abban a hónap-
ban, amikor levágták, vagy a követke-
ző hónap 25-éig minden gazda kapja 
meg a pénzt.

hírfolyam

> Tart a szarvasmarhák lépfene elle-
ni oltása. Megkezdődött a szarvasmarhák 
lépfene elleni tavaszi oltása is. Az első na-
pokban gyűjtőpontokra vitték a gazdák a 
szarvasmarháikat, a továbbiakban kérésre 
– leginkább nagyállomány esetében – ház-
hoz mennek az állatorvosok. „Vérmintát 
veszünk brucellózis és leukózis felderíté-
sére a szarvasmarháktól, és ezzel párhuza-
mosan lépfene ellen oltjuk az állományt” 
– mondta el Püsök László. A Hargita me-

gyei állategészségügyi főhatóság második 
embere elmondta, a végleges jelentés még 
nincs meg, de már ez is nyolcvanszázalé-
kos feldolgozásban van. „Eddig 28 400 
vérminta érkezett be a laboratóriumba, és 
ezenkívül még több mint tízezer a kollé-
gáknál van fagyasztva, amíg a közbeszer-
zési folyamatok lezajlanak és meg tudjuk 
vásárolni a betegség kimutatásához szük-
séges kitteket. A lépfene elleni oltások 
kapcsán megyeszinten a munka 70-80 
százalékával már végeztünk” – hangsú-
lyozta Püsök. Ugyancsak a tavaszi oltási 

kampányhoz tartozik a juhok és kecskék 
ellátása – ez esetben 207 ezer állat oltása 
szerepel a főhatósági tervben, ennek közel 
80 százalékon áll a teljesítése. „Egyes állat-
orvosok háznál oltanak, mások megvárják, 
amíg összeáll a csorda, de mindenképpen a 
meleg időszak beállta előtt kell oltani. A 
lépfene ugyanis kimondottan nyáron, a 
melegben szokott megjelenni. A bacilus a 
földben él és spórák formájában hatol be 
a juh és a szarvasmarha nyálkahártyájába, 
amikor az harapja a füvet” – magyarázta 
Püsök doktor. (Darvas Beáta)
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Agrárgazdaság

A lovak kevésvérűsége ránézéssel nem, csak vérminta alapján mutatható ki. A gazdát egy hónapon belül kártalanítják fotó: domján levente

 hirdetések

a general mir Consult s.P.r.L.
a Székelyhodos H3/1/11. szám alatti székhelyű Bodea 
Company Kft. jogi felszámolói minőségében 2011. 
május 20-án 10 órakor a székhelyén – Csíkszereda, 
Testvériség sgt. 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész – 
megszervezi az adós tulajdonát képező ingóság nyilvá-
nos kikiáltásos árverésén történő eladását. 

Az eladásra kerülő ingóság:  utánfutó, STEMA 
márkájú, 2007-es évjáratú – 1000 lej.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevők-
nek az árverés megkezdése előtt legalább egy órával be 
kell fizetniük az indulási ár 10%-át képező garanciát és 
a 150 lejes részvételi illetéket a Román Kereskedelmi 
Bank maroshévízi ügynökségénél megnyitott RO 49 
RNCB 0157 1187 6113 0001 csődszámlára. 
Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén, 

vagy a 0266–310940 és a 0744–362148-as  
telefonokon, fax: 0266–317373.

a general mir Consult s.P.r.L.
a Company International Kft. (Maroshévíz, 1. Decembrie 
1918. utca 33. szám) jogi felszámolói minőségében közli, 
hogy a 2011. május 20-án 12 órától nyílt kikiáltásos ár-
verés útján eladja az adós ingó javait csíkszeredai székhe-
lyén, Testvériség sugárút 8/B/2. 

Az ingó javak és azok kikiáltási árai:  2 db IVECO 
Stralis tehergépkocsi  1 db IVECO Eurotech tehergép-
kocsi  3 db Kogel típusú haszongépjármű  1 db digitális 
másológép  különböző bútorzat (polcok, íróasztal, székek) 
– az indulási ár a legjobb ajánlott ár, de nem lehet kisebb 
154 880 lejnél, amely a felértékelési ár 40%-át jelképezi. 

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevők-
nek az árverés megkezdése előtt legalább 1 órával letétbe 
kell helyezniük a kikiáltási ár 10 százalékát képező ga-
ranciát és az 50 lejes részvételi illetéket a Román Keres-
kedelmi Bank maroshévízi ügynökségénél megnyitott 
RO04RNCB0157110389960001 különleges eljárási fo-
lyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámolónál 
vagy a 0266–310940 és a 0744–362148-as 

telefonszámokon. 

PáLyázati FELHÍvás
Hargita megyei lovas egyesületek részére

A támogató intézmény megnevezése: Hargita 
Megye Tanácsa által támogatott Vidékfejlesztési 
Egyesület

Pályázhatnak: Hargita megyében hivatalosan 
bejegyzett, mezőgazdasággal, vidékfejlesztéssel fog-
lalkozó szakmai egyesületek, feldolgozó és értékesí-
tési szövetkezetek. 

A 2011-es évre előirányzott keretösszeg: 32 
ezer lej.

A pályázatok leadási határideje: 2011. május 30.
Bővebb információ igényelhető: a közhasznú 

egyesület székhelyén, Csíkszereda, Szabadság tér 5. 
szám alatt, Hargita Megye Tanácsának 244/B iro-
dájában, telefonszám: 0740–169850, e-mail cím: 
avramcamelia@hargitamegye.ro, valamint Hargita 
Megye Tanácsának honlapján a Pályázatok menü-
pont alatt, illetve a következő linken: http://www.
hargitamegye.ro/index.php?pg=menu_590.


