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> Kerékpárutakra kérhetnek pénzt. Öt-
venmillió lejt különített el erre az évre a Kör-
nyezetvédelmi Alap Igazgatósága országos 
szinten a kerékpárutak finanszírozására. A 
támogatások megpályázására vonatkozó út-
mutató elfogadását jövő hétre várják. „Az or-
szágos keret talán kevésnek tűnhet, de mivel 
ez a projekt még csak kísérleti jellegű, abban 
reménykedünk, hogy az ebből az alapból fi-
nanszírozott bicikliutak modellként szolgál-
nak a továbbiakban” – nyilatkozta lapunknak 
Lőrincz Csilla, a Környezetvédelmi Alap 

Igazgatóságának alelnöke. Mint megtudtuk, 
már többen érdeklődtek a pályázati lehető-
ségek felől Hargita megyéből is, éppen ezért 
javasolja az igazgatóság, hogy azok a telepü-
lések, ahol bicikliutakat akarnak létrehozni, 
a lehetőségekhez mérten készítsék elő a felté-
teleket. „Ami majd a pályázás első fázisában 
feltétlenül szükséges lesz, az a megvalósítha-
tósági tanulmány, amit részben elő tudnak 
készíteni az érintettek” – javasolta az alelnök. 

> Pályázat az árvízkárok helyreállítá-
sára. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztérium felhívása szerint július 1–29. 

között nyújthatják be támogatási kérelmeiket 
azon községek, valamint az ezeken belül meg-
alakult fejlesztési társulások (ADI) vezetői, 
akik a 2010-es árvizek során bekövetkezett 
infrastrukturális károk helyreállítására vagy 
korszerűsítésre szeretnének pályázni, s telepü-
lésük szerepel a 2011/378-as kormányhatáro-
zatban nyilvánosságra hozott, árvíz sújtotta 
helységek listáján. A támogatás összértéke 
közel 156 millió euró, projektenként pedig 
legtöbb 1,5 millió euróra lehet pályázni. „A 
támogatott beruházások közé tartozik a he-
lyi önkormányzatok tulajdonában lévő, az 
árvizek során megrongálódott községi utak, 

hidak, illetve gyaloghidak helyreállítása, a 
felújításukhoz szükséges tárgyi eszközök 
beszerzése, a különböző engedélyek, szaba-
dalmak kiváltásával együtt” – tájékoztatott 
Tánczos Barna mezőgazdasági államtitkár. 
Hozzátette, a vissza nem térítendő támogatás 
a projektekben részt vevő mérnökök, tanács-
adók díjainak, a megvalósíthatósági tanulmá-
nyoknak és egyéb, a projektek előkészítéséhez 
szükséges általános költségek fedezésére is 
igényelhető. A támogatási kérelem dokumen-
tációját a Vidékfejlesztési és Halászati Kifize-
tési Hivatal megyei irodáinál (OJPDRP) kell 
benyújtani.

NapoNta jegyezNek kullaNcscsípést a sürgősségeN

Hat Lyme-kór, tizenegy gyanús eset

hirdetések

az elmúlt évekhez képest megnőtt 
azoknak a személyeknek a száma, 
akik kullancscsípés miatt fordulnak 
a megyei kórház sürgősségi osztá-
lyához. A szakemberek szerint igen 
fontos az élősködő szakszerű eltá-
volítása, de ennél még fontosabb a 
kullancscsípés megelőzése.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Vezetés közben vette észre, 
hogy bal szemére homályo-
san, néha meg duplán lát 

– így kezdődött a betegség egy csík-
szeredai fiatal nőnél, akiről, miután 
furcsa tüneteivel különböző szak-
orvosokhoz küldözgették kivizsgá-
lásra, egy komplex vérvizsgálat nyo-
mán kiderült, hogy Lyme-kóros. Rá-
adásul ő azon betegek közé tartozik, 
akik nem észleltek magukon kul-
lancscsípést, így a sokat emlegetett 
Lyme-foltot sem, amely általában 
a kór legelső tünete: a csípés körül 
megjelenő, legalább 5 cm-esre meg-
növő, többnyire ovális alakú bőrpír. 
A diagnózis után jött a kezelés: hó-
napokon át tartó antibiotikum int-
ravénásan, illetve tablettákkal.

Ma már a kullancsok által ter-
jesztett Lyme-kór nem kuriózum 
mifelénk sem. Tavaly Hargita me-
gyében 19 megbetegedést jegyez-
tek, a közegészségügyi igazgatóság 
adatai szerint idén eddig hat labo-
ratóriumi vizsgálattal igazolt beteg 

van, tizenegy esetben pedig fennáll 
a kór gyanúja, de még várják a labo-
ratórium válaszát. 

csak „kesztyűs kézzel”
bánni vele
Bár a kullancscsípés nem sür-

gősségi eset, a csíkszeredai kórház 
sürgősségi osztályán naponta je-

gyeznek kullancscsípést, sőt olyan 
nap is van, amikor kettőt, hármat 
is. „Többet, mint tavaly” – sum-
mázta dr. Demeter Ferenc kórház-
igazgató, aki szerint családorvo-
sokhoz is fordulhatnak nyugodtan 
a csípést szenvedettek, ugyanis a 
családorvosi rendelőkben is szak-
szerűen el tudják távolítani az 

élősködőt. Hangsúlyozta a szak-
szerű eltávolítás fontosságát, azt, 
hogy ne „kínozzuk” a kullancsot, 
az ugyanis, ha bármiféle irritáció 
éri, befecskendezi váladékait a 
gazdaszervezet szöveteibe, ezek-
kel a váladékokkal együtt pedig – 
ha az illető kullancs fertőzött – a 
Lyme-kórt okozó baktériumot is. 

„Azt viszont tudni kell, hogy nem 
lesz mindenkiből Lyme-kóros, akit 
megcsíp a kullancs, még akkor sem 
biztos, hogy kialakul a betegség, 
ha a kullancs fertőzött volt” – ál-
lítja Demeter Ferenc.

Fokozott óvatosság szükséges
A jobb félni, mint megijedni 

mondás alapigazsága a kullancs-
csípések esetében is érvényes, 
a megelőzéssel ugyanis egy sor 
kellemetlenségtől kíméljük meg 
magunkat. Ajánlott kerülni a rö-
vid nadrágos kirándulásokat, ha 
erdőre, mezőre megyünk, világos 
színű hosszú nadrágot viseljünk, 
amelynek szárát a szintén világos 
színű zokniba fogassuk. A szandál, 
papucs szintén kerülendő, a vilá-
gos színű sportcipő való a fűbe, 
és a bőrre kenhető, fújható szerek 
is segítségünkre lehetnek a véde-
kezésben. Ha lehet, ne feküdjünk 
a fűbe, csak a leterített pokrócra, 
a birkák, kecskék által járt terü-
leteket pedig ajánlott elkerülni. 
Ha mindezek ellenére mégis ösz-
szeszedtünk egy élősködőt, minél 
hamarabb távolítsuk el az e célra 
kifejlesztett, a patikákban forgal-
mazott csipesszel úgy, hogy a feje 
ne maradjon a bőr alatt, helyét pe-
dig fertőtlenítsük gyógyszesszel és 
kenjük be minél szélesebb spektru-
mú antibiotikummal – tanácsolják 
a járványtanász szakemberek. 

A GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L.

a csíkszeredai L. Z. FORREST Kft. (Hajnal utca sz. n.) jogi felszámolói minőségében 
közli, hogy a Hargita Megyei Törvényszéknél lévő 43/96/2008-as csődeljárási ügycsomó-
ban 2009. április 27-én meghozott végzésével a csődbiztos elrendelte az adós javát képező 
következő ingatlan nyílt kikiáltásos árverés révén történő eladását: 1520 m2-es külterület 
Csíkszeredában, a Szécseny-zónában, bejegyeztetve a Csíkszeredai Telekkönyvbe 2650/N 
szám alatt, kataszteri számok 3145 és 3146. 

Az árverés indulási ára a legnagyobb ajánlott ár. Ilyen feltételekkel a GENERAL MIR 
CNSULT S.P.R.L. 2011. július 28-án 10 órakor megszervezi a székhelyén (Csíkszereda, 
Testvériség sugárút 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész) az ingatlan nyílt kikiáltásos árverés 
útján történő eladását. Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek letétbe kell 
helyezniük 6140 lej garanciát legalább egy órával annak megkezdése előtt és be kell fizet-
niük a 150 lejes részvételi illetéket a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi ügynöksé-
génél megnyitott különleges eljárási folyószámlára. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–310940-es és a 0744–362148-as telefonszámokon.

A GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L.

a csíkszeredai L. Z. FORREST Kft. (Hajnal utca sz. n.) jogi felszámolói minőségében közli, hogy 
a Hargita Megyei Törvényszéknél lévő 43/96/2008-as csődeljárási ügycsomóban 2009. júni-
us 22-én meghozott végzésével a csődbiztos elrendelte az adós javát képező következő ingatlan 
nyílt kikiáltásos árverés révén történő eladását: 2486 m2-es kaszálóterület Csíkszeredában, a 
Szécseny-zónában, bejegyeztetve a Csíkszeredai Telekkönyvbe 2693/N szám alatt, kataszteri 
számok 3239, 3240 és 3241. 

Az árverés indulási ára 78 000 lej. Ilyen feltételek közepette a GENERAL MIR CONSULT 
S.P.R.L. 2011. július 28-án 10 órakor megszervezi a székhelyén (Csíkszereda, Testvériség sugárút 
8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész) az ingatlan nyílt kikiáltásos árverés útján történő eladását. Az 
árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek letétbe kell helyezniük a kikiáltási ár 10%-át 
képező garanciát legalább annak megkezdése előtt és be kell fizetniük a 150 lejes részvételi il-
letéket a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi ügynökségénél megnyitott különleges eljárási 
folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–310940-es és a 0744–362148-as telefonszámokon.

Kullancs eltávolítása speciális csipesszel. Fontos lépés a súlyos betegség megelőzésében illusztráció


