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Miklós Leventét a múlt 
hét végén támadta meg 
három pásztorkutya az 

említett helyszínen. „Már má-
sodik éve, hogy a főúton a bi-
cikliseket valósággal leszedik a 
járműről a juhászkutyák. Pon-
tosan nem tudom, hogy hány 
kutya lehet a közeli esztenánál, 
de az úton 3, 4, 5, sőt 6 is meg 
szokott jelenni. Idén engem ed-
dig egyszerre legtöbb három 
támadt meg, utoljára a múlt 
héten. Az esztena az út köze-
lében van, és kiszaladtak a ku-
tyák az útra. A baj az, hogy 
nemcsak ugatnak, hanem neki-
szöknek a biciklinek és az em-
bernek is. Ezért folyamatosan 
gázspray-jel járunk arra, de ez 
nem megoldás. Az a legnagyobb 
probléma, hogy semmit sem tu-
dunk tenni, mivel egyik hatóság 
sem segít. A 112-es segélyhívó-
számot folyamatosan hívjuk, de 
azt mondják, hogy amíg nincs 
személyi sérülés, nem tudnak 
tenni semmit. Nem szeretném, 
hogy tragédia történjen ahhoz, 
hogy komolyan vegyék ezt a va-
lós problémát. Nagyon szomorú, 
hogy most már az aszfaltúton 
sem lehet biztonságosan közle-
kedni. Kirándulókként az erdő-
ből már rég kiszorultunk, mert 
senki sem meri kockáztatni a 
testi épségét, de most már az 
úton is megtámadnak” – nehez-
ményezte Miklós. Múlt héten 
egyébként mi is szemtanúi vol-
tunk egy hasonló esetnek: a há-
gón egy nagy testű juhászkutya 
üldözött egy gyalogost, akit vé-
gül egy arra autózó mentett ki 
szorult helyzetéből. 

Sok múlik a pásztorokon

T a v a l y  a  H a r g i t a  M e -
gyei Hegyimentő Közszolgá-
lat és a Hargita Megyei Hegyi 
Csendőrség közösen ellen-

őrizte a megye esztenáinak ku-
tyaállományát, és megfigyelték 
az ebek viselkedését is. Fekete 
Örs, a Hargita Megyei Hegyi- és 
Barlangimentő Közszolgálatá-
nak vezetője megkeresésünk-
re elmondta, idén is terveznek 
hasonló akciókat. „Eddig felénk 
nem jeleztek támadást idén, de 
ettől függetlenül egy előre meg-
tervezett program szerint a he-
gyi csendőrökkel végigjárjuk az 
esztenákat. A tavalyi megmoz-
dulásnak is volt haszna, mert 
a gonoszabb kutyákat megkö-
tötték, de az az igazság, hogy a 
pásztoroktól nagyon sok függ. 
Ha olyan, hagy megérti ezt a 
problémát, és megköti a ku-
tyát, minden rendben van, ám 
ha nem, kimehetünk akár tíz-
szer is, úgysem változik sem-
mi. Azt javaslom, hogy támadás 
esetén tegyenek az emberek fel-
jelentést akkor is, ha nem tör-
tént személyi sérülés, és akkor 
mi is lépni tudunk” – hangsú-
lyozta Fekete. A Hargita Megyei 
Csendőr-felügyelőség szóvivő-
jétől, Gheorghe Suciutól továb-
bá megtudtuk, az utóbbi időben 
hozzájuk sem érkezett bejelen-
tés kutyatámadásokkal kap-
csolatosan. Arra hívta fel az 
érintettek figyelmét, hogy táma-
dás esetén azonnal tárcsázzák 
a 112-őt, és kérjék a csendőrsé-
get, hiszen ez nagyrészt az ő 
hatáskörükbe tartozik, és csak 
akkor tudnak intézkedni, ha 
azonnal a helyszínre sietnek.

Nem minden esetben veszélyesek

Gheorghe Filip, a Hargita 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
szóvivője szerint összetett a 
törvénykezés ebben a témá-
ban. Mint mondta, a veszélyes 
kutyák – például pitbull, rott-
weiler – esetében indíthatnak 
ellenőrzést, de a pásztorkutya-

fajták közül nem mindegyik tar-
tozik ebbe a kategóriába. Ennek 
ellenére az utak minden eset-
ben szabadak kell legyenek, 
és az embereknek biztosíta-
ni kell a biztonságos közleke-
dést, ezért minden bejelentést 
kivizsgálnak. A szóvivő is meg-
erősítette, hogy támadás esetén 
feljelentést kell tenni, és akkor 
elindítják a szükséges intézke-
déseket, hiszen ők sem szeret-
nék megvárni, hogy személyi 
sérülés legyen az ügy vége. 

Változás 2 éves huzavona után

Hatályba léptek a juhnyája-
kat követő kutyák létszámára 
vonatkozó előírások, amelyek 
alkalmazását a pásztorok tilta-
kozása miatt többször is elha-
lasztották. A 2015 júniusában 
módosított vadászati jogsza-
bály egyik cikkelye szerint a ju-

hászok nyájanként egy kutyát 
tarthatnak síkvidéken, kettőt 
dombvidéken és hármat hegy-
vidéken. A módosítások miatt 
2015 decemberében több ezer ju-
hász tüntetett a parlament előtt, 
majd a rendfenntartókkal dacol-
va az épület udvarára is beha-
toltak a vadászati törvény ellen 
tiltakozva. Ezt követően a kor-
mány sürgősségi rendelettel 
2016. április 25-éig felfüggesz-
tette a juhnyájat őrző kutyák 
számának korlátozását kimon-
dó törvénycikkely alkalmazását. 
Később egy parlamenti döntés 
értelmében a 2016-ból szárma-
zó 242-es számú törvény ismét 
megváltoztatta a vadászati jog-
szabályt. Ennek értelmében egy 
300-as juhállomány esetében a 
juhászok három kutyát tarthat-
nak síkvidéken, négyet domb-
vidéken és hatot hegyvidéken. 
Minden további legtöbb 100 juh 

esetében további kutyák tartá-
sa megengedett, de ezek száma 
nem haladhatja meg az ötöt sík-
vidéken, a hetet dombvidéken 
és a tízet hegyvidéken. Tavaly 
azonban ezt a módosítást is fel-
függesztették 2017. április 25-ig, 
így a pásztorok továbbra is annyi 
kutyát tarthattak, ahányat akar-
tak. Idén azonban végre érdem-
beli változás is történt: Tánczos 
Barna szenátor érdeklődésünk-
re elmondta, a felfüggesztést 
nem hosszabbították meg, így 
érvénybe léptek az előírások. 
„Érvényben van az a cikkely, 
amely korlátozza a pásztorku-
tyák számát, így bármekkora ál-
lományról is van szó, a kutyák 
száma nem haladhatja meg a tí-
zet. Emellett kötelezően kolon-
cot kell tenni rájuk” – hívta fel a 
figyelmet a szenátor.

ISZLAI KATALIN

Hatályba léptek a juhnyájakat követő kutyák létszámára vonatkozó előírások

Emberekre támadó pásztorkutyák

Támadás esetén tárcsázzák a 112-őt, és kérjék a csendőrséget, hiszen ez nagyrészt az ő hatáskörük

Falkába verődött, szabadon járó pásztorkutyák 

keserítik meg a gyalogosok és biciklisek életét a 

Gyimesi-hágón, a 12A jelzésű országúton. 

Tíz esztendeje a Csíki Hírlapban
Ezúttal is érdemes volt fella-
pozni a tíz esztendővel ezelőtti 
Csíki Hírlapot, hiszen érdekes 
témákra, eseményekre buk-
kantunk. Olvashattunk például 
arról, hogy 2007 májusában az 
akkor harminchat éves Kurkó 
János Györgyöt választotta 
elnökévé a Román Jégkorong 
Szövetség; először fordult elő, 
hogy magyar nemzetiségű 
személy vezeti a szövetséget. 
2007 májusában avatták fel a 
csíkmindszenti multifunkcionális 
termet. Az avatóünnepségnek 
megadták a módját: Mindszen-
ten a megyei út fölött átkötött 
molinók, Csíkszentsimonban 
nosztalgiahintó fogadta Borbély 
László fejlesztési minisztert. 
Csíkszentlélek akkori polgár-
mestere, az azóta lemondott Pál 
Péter büszkén újságolta a Csíki 
Hírlap riporterének, hogy az ő 
ötlete volt a molinók (banne-

rek) kihelyezése. Az egyiken a 
következő szöveg állt: „Köszö-
net Borbély László miniszternek 
és az RMDSZ-nek a sportterem 
felépítéséhez nyújtott támoga-
tásért”. A köszöntés és köszö-
nés eme formája kissé túllőtt a 
célon, hiszen látva azokat, maga 
a miniszter is azt mondta a hely-
színen, hogy „azért ne vigyük 
túlzásba”. Mint tudjuk, a nagyon 
szépre sikeredett létesítmény 
tetőszerkezete 2012. február 
9-én – a kéményből a tetőzetre 
visszahulló szikra miatt – tel-
jesen leégett, ám a közösség 
összefogásának eredményeként 
mindössze másfél esztendő alatt 
sikerült újjáépíteni. Egyébként 
kétmillió lejből építtették újjá: a 
biztosítótársaság 1,1 millió lejt 
fizetett, a többit más forrásokból 
gyűjtötték össze. Az építkezést 
Pál Péter felügyelte, illetve kala-
pozta össze a hiányzó összeget.
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