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Júniusban csalikba helyezett ol-
tóanyaggal igyekeztek veszett-
ség ellen immunizálni a rókákat 
megyeszerte. Jövő héttől kez-
dődően ennek a kampánynak a 
hatékonyságát vizsgálják a szak-
emberek.
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Uniós projekt keretében Ro-
mánia 15 megyéjében, kö-
zöttük Hargita megyében 

zajlott a nyáron a rókák veszettség 
elleni immunizálása. Akkor kézzel 
is, de repülőgépből is szórták a csa-
likat szerte a megyében, csak kézzel 
körülbelül 2000 darabot. Ezek a 
csalik csokoládédarabra emlékezte-
tő formájú, hallisztes csomagba be-

fogott oltóanyag, amely csak akkor 
szabadult fel, ha a róka ráharapott. 

Az oltóanyagok szétszórása után 
már eltelt az a minimum 45 napos 
időszak, ami után már vizsgálható az 
akció hatékonysága. A Hargita Me-
gyei Állategészségügyi Igazgatóság a 
vadásztársulatokkal tárgyal annak ér-
dekében, hogy azokon a területeken, 
ahol a nyáron elhelyezték a csalikat, 
szúrópróbaszerűen lőjenek ki róká-
kat, amelyek tetemeit laboratórium-
ban megvizsgálják, hogy kiderüljön, 
kialakult-e szervezetükben a veszett-
ség elleni immunitás. 

Dr. Püsök László, az állategészség-
ügyi igazgatóság szóvivője azt mond-
ta, mindegyik vadásztársulat minden 
négyzetkilométernyi területről, ahol 
csalit szórt el a nyáron, legalább négy 

rókát kell kilőjön és laboratóriumi 
vizsgálatra vigyen. A rókák vadászata, 
amelyet biztonsági okokból kutyák 
nélkül végeznek a vadászok, jövő hé-
ten már megkezdődik, az állam pedig 
a vadásztársulatoknak minden kilőtt 
róka után 50 lejes kártérítést fizet. 

Dr. Püsök László azt is elmond-
ta, hogy ennek az akciónak az ered-
ményétől függetlenül, október–no-
vember folyamán a rókák immuni-
zálását megismétlik. 

Idén, az év elejétől Hargita me-
gyében beteg róka miatt négy ve-
szettségi gócot azonosítottak, közü-
lük ma már csak egy, a gyergyóalfalvi 
aktív. Az elmúlt években a legtöbb 
esetet 2002–2003-ban jegyezték, a 
megyében akkor közel 40 veszettsé-
gi gócot tartottak nyilván. 
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Indul a rókavadászat

 illusztráció

Ünnepi gálával zárják a tánctábort. Végéhez közeledik a IV. Euphoria Nyári Intenzív Tánctá-
bor, melynek ünnepi záró gálaműsorát pénteken 19 órai kezdettel tekinthetik meg az érdeklődők és a ki-
kapcsolódni vágyók a csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házában. Csík Terület Ifjúsági Tanácsa, a 
csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Háza és az Euphoria Tánciskola által megszervezett táborban több 
mint kilencven résztvevő részesült intenzív táncképzésben 10 napon keresztül a Liviu Rebreanu Általános Is-
kola sporttermében. A résztvevőket négy nemzetközileg elismert oktató – Orlando Haridas és táncpartnere 
Moinique, Szabó Norbert, Schindele Dóra és Bordás Attila – készítette fel, ennek gyümölcseként kész ko-
reográfiákat visznek színpadra négy különböző táncstílusban. Az előadáson forró latin salsa, érzéki kortárs 
tánc, pörgős street jazz meg hip-hop és egy kissé agresszívebb utcatánc, azaz urban dance style lesz látható.

A tábor támogatói: Hargita Megye Tanácsa, Communitas Alapítvány, Megyei Ifjúsági és Sportigazga-
tóság, Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Kerékvár Kft., Cuba café Bar, Hargita Gyöngye, Impex 
Aurora Kft., Direct Web Kft., Liviu Rebreanu Általános Iskola, La Jupânu étterem és a Bandidos étterem és 
pizzázó. fotó: fodor zsuzsa


