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EmbErrE nEm vEszélyEsEk az oltóanyagot tartalmazó csalik

A veszett róka nem játék
Többnyire repülőgépből szórnak, de 
kézzel is helyeznek el veszettség el-
leni oltóanyagokat a rókák számára 
Hargita megyében, a május végén 
sorra kerülő akció lebonyolításáról 
ma tárgyalnak az illetékes hatósá-
gok. Noha a lakosság felelősség-
teljesen cselekszik vészhelyzet 
esetén – Hargita megyében nem is 
jegyeztek veszettséget embernél –, 
az elkövetkező időszakban tájékoz-
tatási kampány indul. A veszettség 
ugyanis halálos.

Darvas Beáta 
darvas.beata@hargitanepe.ro

Már jó ideje behatárolták a 
műholdas navigációs rend-
szerek segítségével azokat 

a vadászterületeket, amelyekre repü-
lőgépből szórják ki a veszettség elleni 
oltóanyagot tartalmazó csalikat, de 
az immunizálási kampány többszöri 
nekifutás ellenére is csak várhatóan 
május végén valósul meg. Az egész 
Hargita megyére kiterjedő akció le-
bonyolításáról ma tanácskoznak a 
prefektúrán a polgármesterek, a me-
gyei és helyi rendőrség, a csendőrség, 
az állategészségügy, a mezőgazdasági 
igazgatóság, az erdészeti igazgatóság, 
a vadásztársulások, valamint a tanügy 
képviselői.

– Az akciót május 29–30-ra irá-
nyozták elő, de ha az időjárás nem 
lesz megfelelő, ez a dátum csúszhat. 
A csalikat repülőből szórják ki a va-
dászterületekre, ezzel párhuzamosan 
pedig a vadőrök az állategészségügyi 
személyzet felügyelete alatt lakott 
területen kívül, a helységek peremén 
vagy a vizek közelében kézzel rak-
ják le a csalikat – mondta el lapunk 
megkeresésére dr. Püsök László. A 
Hargita Megyei Állategészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság he-
lyettes vezetője szerint ugyan a csalik 
emberre nem veszélyesek, de ha olyan 
területre esnek le, ahol macska, kutya 
vagy gyermek van, ott kesztyűvel fel 
kell szedni, majd nejlonzacskóba téve 
erdős területre kell vinni. Ha a lakos-
ság olyan csalit talál, amelynek védő-
burka kiszakadt, értesíteni kell a leg-

közelebbi állatorvost, polgármesteri 
hivatalt vagy vadásztársulatot. A csali 
védőburka csak a róka harapásától 
szakadhat ki – ezt az állatot vonzza 
legjobban a sok hallisztet tartalmazó 
keverék.

– A megye valamennyi rókalyu-
kát felderítettük, azok közelében 
helyezzük majd el ezeket a csalikat. 
Lakott területre, vízbe nem kerül-
hetnek. Miután leraktuk, bemérjük 
GPS-szel, és jelentjük a koordiná-
tákat. Azokon a területeken, ahová 
szórtunk, tilos a legeltetés két hétig. 
Negyvenöt nap múlva a vadászok 
kilövéseket fognak végezni ahhoz, 
hogy megtudjuk, hatásos volt-e a 
kampány, megette-e a róka a csalit 
vagy sem, immunizálódott-e vagy 

sem – vázolta fel az akció forgató-
könyvét Püsök László.

Az eljárást a 2004/55-ös kor-
mányhatározat szabályozza. Minden 
egyes állampolgár, aki rókatetemet 
talál, és azt felelős higiéniai körülmé-
nyek között, kellő óvatossággal elviszi 
a laboratóriumba, 50 lejt kap az ál-
lamtól. Azt, hogy milyen formában, 
nem írja a kormányhatározat, de az 
állam ezzel is serkenti a tetemek vagy 
beteg rókák  összegyűjtését. „Remél-
jük, hogy hatásos lesz a kampány, hisz 
Magyarországon és más európai or-
szágokban is már rég eredményesen 
végzik ezt az akciót” – adott hangot 
elvárásainak a Hargita Megyei Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Igazgatóság helyettes vezetője. 

A veszett rókákról, egyáltalán 
a veszettség jelenségéről, valamint 
az oltási kampány folyamatáról a 
hatóságok értesítik a lakosságot, de 
azért vonták be az akcióba a tan-
ügyet is, hogy a gyerekek is megfe-
lelő tájékoztatásban részesüljenek. 
„A veszettséggel nem lehet játszani. 
Mi, állatorvosok is egyetértünk az 
állatvédőkkel, én is nagyon szeretem 
az állatokat, de amikor emberről van 
szó, már nem érdekel sem a kutya, 
sem a macska. Gondoljon csak bele 
mindenki: ha egy ilyen veszett állat 
valakinek a gyermekét megmarja, 
nincs más út, csak a halál. Addig 
pedig rengeteg a szenvedés, mert 
mindegy, hogy milyen nagy hatású 
gyógyszerekkel, kábítókkal rendel-

kezünk, azoknak majdnem semmi-
lyen hatásuk nincs. Tehát érdemes 
megelőzni a bajt” – hangsúlyozta 
Püsök László.

Egyetért vele dr. Ambrus Irén, 
a megyei kórház fertőző osztályá-
nak vezető főorvosa is, aki szerint 
a veszettség, ha betegség, valóban 
halállal végződik. „Az utóbbi évek-
ben volt példa megveszett emberre 
Romániában, Hunyad megyében. 
A legtöbb esetben az emberek vad-
állatokat próbálnak megfogni, és 
amikor a vad már közel engedi ma-
gához az embert, akkor veszettsé-
gének előrehaladott fázisában van. 
De az is elég, ha a veszett vadállat 
háziállatot mar meg: az továbbhor-
dozza a vírust. Nemrég Alcsíkon 
voltak ilyen zónák, ahol ló, kutya 
veszett meg” – magyarázta a szak-
ember.

Mint minden más betegség ese-
tében, a veszettségnél is a megelő-
zés a hatásos, amit oltással oldanak 
meg a fertőző osztályon. „Szigorú-
an betartjuk a veszettség kezelésére, 
megelőzésére vonatkozó szabályo-
kat: fontos tudnunk, hogy milyen 
állattól származik a harapás, milyen 
anatómiai zónában és milyen típusú 
harapásról van szó. Minden esetben 
kérjük az állategészségügyi bizony-
latot. Itt az nehezíti a munkánkat, 
hogy nagyon sok a kóbor kutya” 
– magyarázta lapunknak Ambrus 
doktornő. A veszettségről elmond-
ta, az rövidebb vagy hosszabb lap-
pangási idejű, gyors lefolyású, rend-
szerint halálosan végződő fertőző 
betegség, melynek fő helye az ideg-
rendszer. Nem feltétlenül harapás, 
hanem nyál útján terjed: elég, ha a 
beteg állat nyála az ember kezére ta-
pad, a vírus az apró sebeken keresz-
tül hatol be a szervezetbe. „Térsé-
günkben sok volt az erre vonatkozó 
kampány, felvilágosítás, éppen ezért 
a lakosság elég tudatosan viselkedik 
vészhelyzetben. Mindenki belátja, 
hogy jobb megelőzni a bajt, mint 
utólag viselni a következményeket” 
– mutatott rá a lakosság hozzáállá-
sára a doktornő.
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Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 12. sz. 0266–314722

Székelyudvarhely, Győzelem u. 14. sz. 0266–216714

Székelyudvarhely, 1918 December u. 7. sz. 0266–210330

Maroshévíz, Victor Babeş u. B/4. sz. 0266–342984

Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos u. 53. sz. 0266–364708

Gyergyóditró, Szép domb u. 2. sz. 0266–353440

Gyergyócsomafalva, Fő u. 208. sz. 0266–351437

Gyergyóremete, Fő u. 309/A sz. 0266–352057

Gyimesközéplok, Állomás u. 0266–339505

Szentegyháza, Mihai Eminescu u. 3/5. sz. 0266–246010

Székelykeresztúr, Kossuth Lajos u. E4/2. sz. 0266–242139

Bögöz, Fő u. 311/A sz. 0266–245439

Gyergyótölgyes, Központ  419. sz. 0266–338143

Várhegy, Központ  140. sz. 0266–345055

Bélbor, Központ  137. sz. 0266–355101

Karcfalva, Állomás u. 191. sz. 0266–378029

Balánbánya, December 1. u. 52/2/6. sz. 0266–331124 

Vasláb 424. sz. 0266–357773

A vadőrök lakott területen kívül, a helységek peremén vagy a vizek közelében kézzel rakják le a csalikat. Megelőző intézkedés

Tolongás nélkül zajlott a személyi jövedelemadó bevallásának utolsó napja a Hargita Megyei Közpénzügyi 
Igazgatóság székhelyén, a tavalyi évben megvalósított jövedelmet bevalló személyek rövid sorban állás után már 
be is nyújthatták a kitöltött nyomtatványokat. Amint Kedves Imre, az igazgatóság vezetője elmondta, az adatok 
összesítése még folyamatban van, de tegnap estig az adózók mintegy 70-75 százaléka adta le a 200-as űrlapot. 
Szintén várják még a jövedelemadó 2 százalékos felajánlására vonatkozó, postán érkező 230-as kitöltött nyom-
tatványokat, ezekből tegnap estig közel 27 ezer gyűlt össze. Tavaly egyébként közel 33 ezren ajánlották fel a  
2 százalékot Hargita megyei civil szervezetek, egyesületek, alapítványok vagy egyházak számára.  fotó: mihály lászló


