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Három Hónapos karantén GyerGyószentmiklóson

Veszett volt a talált róka
mától kezdve minden gazdátlan 
ebet és macskát begyűjtenek, 
megfigyelés után pedig vagy el-
altatják, vagy a menhelyen köt 
ki. Gyergyószentmiklós határá-
ban ugyanis veszett rókát azono-
sítottak, a kór továbbterjedése 
ellen pedig ez a megoldás. 

Balázs Katalin
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Veszettséget mutattak ki az 
állategészségügyi igazgató-
ság laboratóriumában elvég-

zett vizsgálatok annál az elpusztult 
rókánál, amelyet a múlt csütörtö-
kön találtak a Gyergyószentmiklós 
melletti hetes kilométernél. A tör-

vénykezés szerint három hónapos 
karantént rendeltek el a városban, 
a szükséges intézkedéseket pedig 
már ma elkezdi az önkormányzat, 
hiszen amint Nagy Zoltán alpol-
gármester elmondta, az emberek 
biztonsága a legfontosabb.

Dr. Gáll József körzeti állator-
vos arról tájékoztatott, korábban is 
küldött analízisre vadállattetemet, 
de az olyan bomlási stádiumban 
volt, hogy agyának analíziséből 
már nem lehetett kimutatni a kórt 
– a múlt héten talált róka pozitív 
laboreredményei már pénteken 
meg is érkeztek. Az állatorvos attól 
tart, további fertőzött egyedek is 
megjelennek a város körül. 

A szakemberek azt tanácsolják, 
hogy ha valaki a karantén három 
hónapos ideje alatt elhullott rókát 
talál, legjobb, ha nem nyúl hozzá, 
hanem rögtön értesíti a körzeti ál-
latorvost. Ha ugyanis például seb 
van a kezén, és érintkezik a vírust 
terjesztő állattal, könnyen elkap-
hatja a kórt. Ugyanakkor a kutyát, 
macskát tartó gazdáknak is azt 
ajánlják, háziállataikat ne engedjék 
az utcára, mert elkezdődik a gazdát-
lan házi kedvencek összegyűjtése. 

– Két rendelkezés van érvényben. 
Előbbi esetén a befogott állatokat 
nyolc napig kell tartani, utána euta-
názia következik. Az önkormányzat 
választhat egy másik módszert is: 

tizennégy napig elkülönítve tartjuk 
megfigyelés alatt az állatokat, utána, 
ha gazdájuk nem jelentkezik, beolt-
va, csippel ellátva kerülnek a men-
helyre – tájékoztatott az állatorvos.

Dr. Gáll József arra is felhívta 
a gazdák figyelmét, hogy aki több 
mint egy éve nem oltatta be kutyá-
ját, macskáját, ne késlekedjen, a vé-
dőoltás beadatásának elmulasztása 
ugyanis büntetést von maga után. 
Arra kérik az eb- és macskatartókat, 
a házi kedvenc védőoltásáért jelent-
kezzenek az állatorvosi rendelőben, 
amennyiben pedig nincs módjuk 
magukkal vinni házőrzőjüket, je-
lezzék – az állategészségügyi alkal-
mazottak kiszállnak lakhelyükre. 

Nem bizonyult kellően hatékony-
nak a gyergyószentmiklósi ön-
kormányzat első, illegális gom-
bászók ellen szervezett akciója. 
Bár a hatóságok ezek szállását 
szétrombolták, az idegenek né-
hány nap alatt újjáépítették azt.
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APongrác-tetőn újra áll az 
idegenből érkezett gombá-
szók fából összetákolt nyári 

tábora. Bár alig több mint egy hete 
a helyi rendőrök és a városgondnok-
ság munkatársai lerombolták azt, 
az illegális táborozóknak sikerült 
néhány nap alatt helyreállítaniuk 
a kárt, és ismét berendezkedtek az 
erdőben. Mivel szállásukhoz egy kö-
zeli faházból gyűjtötték az anyagot, 
nem jelentett komolyabb nehézsé-
get a tönkrement deszkák pótlása.

A gombászók nem ijedtek meg 
a figyelmeztetéstől, már évek óta 
minden nyarat ezen a helyen tölte-
nek, és úgy tűnik, idén sincs szán-
dékukban távozni. Nagy Zoltán 
alpolgármester azt mondta, hama-
rosan helyükre kerülnek az útszéli 
árusoknak szánt faházikók, és aki 
nem bérel ilyent, hogy ott kínál-
ja portékáját, annak mennie kell. 
Rendszeres ellenőrző akciókat tar-

tanak a nyár folyamán, hogy távo-
zásra kényszerítsék az engedélyek-
kel nem rendelkező gyűjtögetőket.

A Pongrác-tetőn lakókkal szem-
ben a helyi rendőrök szerint az lenne 
a megoldás, ha szállásukat nemcsak 
lerombolnák, hanem elszállítanák az 
összes felhasznált faanyagot is, hogy 

ne tudják újraépíteni táborukat. Eh-
hez azonban nagyobb autóval kell a 
helyszínre vonulni.

Egyelőre még nem lehet tudni, 
mi lesz a következő lépés az illegális 
gombászók ellen. Ha maradni sze-
retnének, szerződést kell kötniük a 
területtulajdonossal, akinek pedig 

építkezési engedélyt kell kérnie a 
nyári tábor felállítása miatt. Mivel 
a gomba és erdei gyümölcs szezonja 
csak ezután kezdődik, minden bi-
zonnyal egyre nő majd a törvényte-
lenül tábort verő és útszélén árusító 
idegenek száma a Gyilkos-tó felé 
vezető út mentén. 
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> Az építkezési törmelék nem háztartási 
hulladék. Megbüntethetik azt, aki lakásfel-
újításból származó hulladékot rak a lakótelepi 
szemétgyűjtőkbe Gyergyószentmiklóson. A 
városgazdálkodási vállalat felhívással fordul 
a lakókhoz, melyben azt kérik: lakásfelújítás-
ból, renoválásból, egyéb kőművesmunkák-
ból származó hulladékot – tégladarabokat, 
betondarabokat, vakolatot és más építkezési 
törmeléket – ne dobjanak a konténerekbe, 
hiszen azok a háztartási szemét összegyűjté-

sére szolgálnak. Hangsúlyozzák azt is, ameny-
nyiben valaki törmeléket tölt a szemétgyűj-
tőkbe, mennyiségtől függően legkevesebb 
1 köbméter szemét elszállítását (38,18 lej + 
áfa) kell megfizetnie. A problémák elkerülé-
se végett arra kérik a lakókat, a lakás-felújítási 
munkálatok előtt vegyék fel a kapcsolatot a 
közüzem köztisztasági részlegével, ahol infor-
mációval szolgálnak az építkezési törmelék 
mennyiségtől függő leggazdaságosabb elszál-
lítási módról. Térítés ellenében lehetőség van 
a hulladékot elszállíttatni vagy saját járművel a 
szeméttelepre vinni.

> Urmánczy-díj jó tanulóknak. Első alka-
lommal osztott Dr. Urmánczy Nándor Tanul-
mányi Ösztöndíjat a személyiség nevét viselő 
maroshévízi egyesület. Könyvet, érdemokleve-
let és 200-200 lejes pénzjutalmat kapott Csiki 
Denisza VII. osztályos, illetve Kovács Melinda 
X. osztályos tanuló, mindketten a maroshévízi 
Kemény János Gimnázium tanulói. A Dr. 
Urmánczy Nándor Egyesület által alapított 
ösztöndíjat olyan diákok kaphatják meg, akik 
magyar tannyelvű iskolában járnak, jó tanul-
mányi eredményeket értek el, családjuk anyagi 
helyzete korlátozott. 

> Székely Tur 2011. Maroshévízről induló 
kerékpártúra részleteit egyeztette a vajdasági 
Székelykevéről érkezett Dani Zoltán. Huszonhat 
kerékpáros július 22-én érkezik Maroshévízre, 
részt vesznek a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület 
által szervezett programokon, 24-én indul a túra. 
A tervezett útvonal: Maroshévíz – Csíkszereda 
– Brassó – Viktóriaváros – Pitești – Craiova – 
Kladovó – Veliko Gradiste – Székelykeve. A 
vajdasági csapat célja felhívni a figyelmet törté-
nelmükre, hisz ők is székelyek: 123 évvel ezelőtt 
Bukovinából telepedtek át Szerbiába, megala-
pítva Székelykeve települést. 

Körkép

 Cserkészavatás a 
Baricz-kanyarban

a kiscserkész mindig engedel-
mes, segítőkész és szereti a ren-
det – e törvény tiszteletben tar-
tását esküvel pecsételte meg és 
kék nyakkendőt is kapott hozzá 
tizenhat gyergyói gyerek tegnap 
délután. 

B. K.

Egy teljes évnyi felkészülést 
követő hatnapos cserkész-
tábor része volt a tegnapi 

cserkészavatás a Baricz-kanyarban: 
elemista gyergyói gyerekek váltak 
a VI. Tarisznyás Márton cserkész-
csapat tagjaivá, ígéretet tettek arra, 
hogy a továbbiakban is cserkész-
ként akarnak tevékenykedni. A 
Fenyő, Tigris és Galamb őrs csata-
kiáltással és indulójuk eléneklésével 
készült a fogadalomtételre, a közös 
ima után pedig együtt tisztelegtek a 
cserkészzászló előtt. 

Vadász-Szatmári István cserkész-
parancsnok elmondta, a gyergyói 
cserkészet múltja a két világhábo-
rú közötti időszakra nyúlik vissza, 
1990-ben újjáalakult, ám a legutóbb 
cserkészkedők is egyetemisták már, 
szétszéledtek – így fogalmazódott 
meg az utánpótlás gondolata. A tá-
bor résztvevői tudnak már botot 
faragni, nem idegen számukra a ro-
vásírás, portyákra járnak,  ismerked-
nek a természettel, éjjelente pedig a 
zászlót védik váltásban. 

– Más gyerekek ők, mint a ko-
rábbi cserkészek, így a csapatszellem 
építésére, ugyanakkor az önállóság-
ra, a mozgásra fektetjük a hangsúlyt 
– mondta a cserkészparancsnok.

A mostani negyedik osztályosok 
jövőben már zöld nyakkendősök le-
hetnek, és a parancsnok azt szeret-
né, ha az egykori és a mai cserkészek 
családostul augusztus 20-án együtt 
gyújtanák meg Pricskén a magyar 
szolidaritás tüzét egy cserkésztalál-
kozó keretében.

Újjáépítették a lerombolt nyári szállást

Nem tágítanak a gombászók


