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Megkérdeztük olvasóinkat
Ön szerint mit tehet az a gazda, akinek saját udvarán támadják meg állatait a kóbor ebek?
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Sok egyéb, máshol egyszerűen mű-
ködő jelenséghez hasonlóan nálunk a 
kölcsönös segítségnek és az úgyneve-
zett önkéntességnek sem akaródzik 
valamiképpen összeállnia. Történjék 
bárhol bármi, a legfontosabb része a 
hírnek, hogy „és most várják a nagy-
lelkű segítséget”. Azt, hogy legalább a 
kisujjukat mozdítanák meg, azt nem! 
Egy-két éve adták tudtunkra, hogy 
valamelyik déli megyének az egyik 
kis falujában egy elemista leánykát 
elkapott óra alatt a hasmars, és ki-
kérezkedett az udvar végében lapuló 
„megkönnyebülészeti körguggoldába”, 
ahogy néhány Kazinczy-hívő igyekezett 
volna annak idején a fából tákolt budit 
nevezni. A szó legszorosabb értelmében 
ez lett a veszte, mivel a korhadó desz-
kák már alig vártak egy ilyen határozott 
rohamot, összerogytak, és a kislányt 
beletemették a pöcegödörbe. Segélyki-

áltását senki nem hallotta, mert senki 
nem volt a közelben. A szörnyű hírnél 
talán még szörnyűbb, hogy a megyei 
tanfelügyelőt vették elő, felelősségre 
vonva: mit tett ezeknek a középkori 
állapotoknak a megszüntetéséért. Sze-
gény ember hebegett, habogott, végül 
bevallotta, hogy ő nem is tudta, milyen 
állapotban van az árnyékszék: sem az 
iskola igazgatója, sem a falu polgár-
mestere nem értesítette róla. Követke-
zett az említettek faggatása, a polgár-
mester az igazgatóra mutatott, akinek 
viszont nem lévén kire továbbmutatnia, 
bejelentette lemondását. Mind vártam, 
mikor jut a hősies oknyomozó riporter-
nek eszébe megkérdeznie, nem jelent-
kezett-e egy vagy két szülő azzal, hogy 
közösen rendbe teszik a gyerekeik által 
használt körguggoldát, de ez a kérdés 
nem merült fel, az igazgatói lemondás 
elégségesnek bizonyult. Ahogy az egyik 

nagy tavaszi áradáskor is épp elég volt 
mutogatni, ahogy az évente többször 
kiöntő vizek egyike belopózott a mold-
vai helyi kocsmába, ahol a bent lévők 
már térdig álltak a latyakban, de el nem 
engedték volna a sörösüveget, sőt az-
zal integetve reklamáltak hangosan, mi-
ért nem jönnek már a katonák segíteni. 
Ezek a régebbi esetek akkor jutottak 
eszembe, amikor az Iskola másként-ak-
ciósorozat kapcsán egyik nap arról ol-
vastam, hogy kisiskolások vidám hada 
az előző napi majálisozók után ott ma-
radt sok zsák szemetet gyűjtötték ösz-
sze, osztályfőnökük büszkeségére, aki 
szerint lám, milyen korán megtanulják 
az önkéntességet. Pedig dehogy! Csak 
a mihasznaságot viszik így magukkal 
a felnőttkorba, amikor majd ők fogják 
nézni, ahogy saját dolgaikat mások 
végzik helyettük, s talán még kiabálják 
is nekik: fogjuk meg, és vigyétek!

Fogjuk meg, és vigyétek!
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A tétlenségtől a legdrasz-
tikusabb eljárásig sok-
féle megoldási javaslat 

érkezett a kérdésre, sokan a 
vadállatok okozta károkra is 
kitérnek válaszaikban. Töb-
ben szóvá teszik, hogy a tör-
vénykezés nagyobb védelmet 
nyújt egyes állatfajoknak, mint 
az embernek – ezen változtat-
ni kellene.

Megelőzhető az ilyen eset

Vannak, akik szerint meg le-
het előzni, hogy a gazda ud-
varára idegen állat jusson be. 
„Először is előzze meg a prob-
lémát úgy, hogy megerősíti a 
kerítést. Bár vannak olyan kó-
bor kutyák is, amelyeknek nem 
akadály a kerítés. Könnyedén 
átmennek rajta”; „A villany-
pásztor elég jó megoldás, ha 
szabadon legelnek a háziállat-
ok. Az istállóba pedig, gondo-
lom, nem mennek be a kóbor 
kutyák.”

Járjon el belátása szerint

Végzetes megoldásokat ja-
vasolnak többen is a felve-
tett problémára. „Tegyen le 
mérget távol a saját állatai-
tól”; „Ha most is vannak kóbor 

kutyák, akkor meg kell mér-
gezni, mert másképp nem le-
het tenni semmit, és ez lesz 
a biztos”; „Természetesen az 
ebeket »felszámolnám«”; „Ki 
kellene nyírni őket”; „Le kéne 
lője a gazda, de nem lehet. Saj-
nos, mindig »a kutyának van 
igaza és joga«, az ember marad 
a kárral”; „Intézkedjen, ahogy 
jónak látja, de aztán hallgas-
son, mert még ő jár rosszul”; 
„Tehetetlenül nem nézheti, 
hogy kárt tesznek a saját álla-
taiba! Tegye, amit a legjobbnak 
lát, de azt aztán ne verje nagy-
dobra”; „Bármit tehet, csak az-
tán ne dicsekedjen el vele”; „A 
polgármesteri hivatal segít-
ségét kérve tudná megoldani, 
de mivel nincs kábítólövedék, 
nem tudják befogni a kóbor 
ebeket. Ezek szerint öntörvé-
nyűen kell eljárjon az ember”; 
„Én állatszerető, -tartó tulaj 
vagyok. Nekünk is van két ku-
tyánk, el vannak látva könyv-
vel, csippel és védőoltással, 
de egyetértek a kárvallott gaz-
dákkal, és sajnálom őket. Nem 
tudom, hogyan lehet altatólö-
vedékhez jutni, de én kilőném 
ezeket az állatokat. Amelyik 
állatot etetik, és mégis agresz-
szív, azzal probléma van” – ol-
vasható a válaszok között.

A gazda marad a kárral

Egyesek saját példájuk alap-
ján állítják, tehetetlen a gazda, 
ha állatait ragadozók támadják 
meg. Az így vélekedők írják: „A 
gazda marad a kárral. Saját pél-
dámból tudom ezt, mert már nem 
egyszer készítette ki nálunk a ró-
ka a baromfikat”; „Ha már a kó-
bor kutyák is támadnak, nagy a 
baj. Nem elég, hogy elszaporod-
tak a nagyvadak, bejárnak az ud-
varokba, most már a kutyáktól is 
óvni kell a gazdaságot. A kártérí-
tés pedig, tudjuk, hogy miből áll. 
Csúfolkodik az állam a gazdák-
kal, legtöbb esetben nem is ad 
kártérítést, s ha mégis, arra a ki-
csire évekig várni kell”; „Hogy mit 
tehet a gazda? Eldöntheti, hogy 
bevállalja-e, hogy ő is bajba kerül, 
és akkor úgy jár el a támadó állat-
tal szemben, vagy pedig nézi tét-
lenül az esetet, és elviseli a kárt.”

Egyik olvasónk szerint a ku-
tyatartóknak kellene felelő-
sebbeknek lenniük. „Nálunk 
semmit nem lehet tenni ilyen 
esetben, mert senkit nem ér-
dekel ez a probléma. Sok az ál-
latbarát, ami részükről az állat 
sétáltatásából és etetéséből áll, 
de se póráz, se szájkosár a ku-
tyán, se zacskó az ürülékének, 
se intelligencia…” – írja.

Módosítani kellene a törvényt

Az ember tétlenül végig is 
nézheti, amint gazdaságában 
kárt tesznek a belopózó állatok, 
mert azon kívül, hogy esetleg el-
kergeti a támadót, más eljárást 
nem alkalmazhat – írják a vá-
laszadók. „Sem a kutyát, sem a 
vadat nem szabad bántani, így 
a gazdának marad a csodálko-
zás és a kár, amit senki nem té-
rít meg”; „A gazda semmit nem 
tud tenni, amíg a kóbor kutyát és 
a vadakat nem szabad kilőni. A 
vezetők többre értékelik a vadat, 
mint az embert vagy a háziálla-
tot”; „Sajnos, törvényesen nem 
sokat tehet a gazda. Törtetni 
kellene a törvény módosításáért, 
és kérvényezni a megoldást”; „A 
jelenlegi törvények szerint sem-
mit nem tehet a gazda. Marad a 
kárral”; „Sajnálatos módon nem 
sokat. Nagyobb a becsüjük a kó-
bor ebeknek és a vadállatoknak, 
mint az adófizető embernek”; 
„A gazda tehetetlen, de a ható-
ságok kellene intézkedjenek”; 
„Imádkozik a Fennvalóhoz, mert 
itt az arra hivatottak nem oldják 
meg a problémát”; „Megpróbál-
hatja elűzni a támadó állatot, de 
nem hinném, hogy azzal végle-
gesen megoldja a problémát”  – 
olvasható.

Egyre gyakoribb a vadak kártevése a gazdaságokban. Volt eset, hogy kóbor kutyák garázdálkodtak
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