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O lvasóink jelezték, hogy 
egyre több a kóbor kutya 
a városban. Vannak, akik 

úgy vélik, hogy a nyáron született 
apróságok most már szabadon kó-
szálnak, illetve többen arról is meg 
vannak győződve, hogy az eszte-
nákról szélnek eresztik a kutyákat, 
ezért vannak idegen „pofájú” kó-
borlók, és vannak, akik úgy vélik, 
hogy folyamatosan hozzák a vá-
rosba, időről-időre import kutyák 
lepik el a várost. Dr. Gáll József 

körzeti állatorvos úgy véli, nem a 
pásztorok engedik el a kutyákat, 
hanem idegenből kerülnek ide az 

ebek: „A jó kutya kincs, nem enge-
dik el egykönnyen a nyájat, csordát 
őrző kutyákat a pásztorok, minden 
gazda vigyáz a kutyára. Valószínű 
behozott kutyákkal gyarapodik a 
város.”

175 kutyát gondoznak

Jelenleg Gyergyószentmiklós 
önkormányzata működteti a város 
alfalvi kijáratánál lévő kutyamen-
helyet. A városházára leadott lel-
tár szerint 175 kutyát gondoznak a 
telepen. Itt napi szintűek az ebek 
ellátásával, a menhely fertőtleníté-
sével járó teendők. Egy technikus 
és két állatorvos dolgozik, akik a be-
fogásokat és a kezeléseket végzik. 
Az önkormányzat és a Starromania 
Egyesület már évek óta partnerként 

kezeli a kutya-problémát Gyergyó-
szentmiklóson, a svájci egyesület 
jelenleg is együttműködik a város-
sal. Mint megtudtuk, a menhelyen 
lévő kutyák étkeztetése fi nanszíro-
zásában nyújt támogatást.

Lehet választani, van amiből

Az utcáról befogott, a menhe-
lyen tartott, teljes körű egészség-
ügyi ellátásban részesített ebek 
közül az érdeklődők folyamatosan 
választhatnak házi kedvencet. Az 
örökbefogadás menete a korábbi 
rendszerhez hasonlóan működik. 
A papírformaságok intézését kö-
vetően vihetik haza a kedvencet a 
gazdák. Jelentkezni az offi  ce@ka-
kucs.ro e-mail címen vagy a 0742–
658.358-as telefonszámon lehet.

Bejelentést kell tenni
Telefonon is lehet jelezni, ha 

kóbor kutyákat látnak csatangolni 
a város területén, közölte Fórika 
Krisztina önkormányzati sajtószóvi-
vő. A helyi rendőrség 0726–123.776-
os telefonszámán kell a bejelentést 
tenni. Az észrevételt a helyi ren-
dőrök továbbítják az állatmenhely 
felé, és további intézkedéseket foga-
natosítanak.

Nincs ingyenes csipezés, 
ivartalanítás

Lejárt az ebek ingyenes ivartala-
nítása, csipezése Gyergyószentmik-
lóson, de ez nem jelenti azt, hogy 
nem kell nyilvántartásba kerüljön 
a házi kedvenc. Nyilvántartásba vé-
telt minden állatorvos végezhet.

2018.  OKTÓBER 2. ,  KEDD2 A K T U Á L I S #kóborkutyaprobléma  

Egyre több az idegen kutya
Gyergyószentmiklóson befogják a kóbor ebeket, csak jelenteni kell
• Mint minden ősszel, 
most is újabb nagy 
testű kutyák jelentek 
meg Gyergyószentmik-
lós területén. A város 
fenntartásában műkö-
dik kutyamenhely, ide 
gyűjtik be a kóborló 
ebeket. A Kavicsbá-
nya utcai menhelyről 
örökbefogadásra is 
van lehetőség, a házi 
kedvencek ingyenes 
ivartalanítására és 
csipezésére azonban 
már nincs.

Egyre több „idegenpofájú” kutya 
jelent meg a városban 

▴  A R C H Í V  F E L V É T E L :  P I N T I  A T T I L A

„ Az örökbefogadás mene-
te a korábbi rendszerhez 
hasonlóan működik, 
várják azokat, akik házi 
kedvencet szeretnének.

Sosem növök fel 
A gyergyóditrói Vencsel Katalin 
még nyomdaillatú könyvét 
mutatják be október 12-én, pén-
teken délután 5 órától. A Sosem 
növök fel című kötetet a Körösi 
Csoma Sándor művelődési ház 
konferenciatermében Nagyálmos 
Ildikó mutatja be, beszélgetőtár-
sa Puskás Elemér. A könyv meg-
vásárolható lesz a helyszínen.

• RÖVIDEN 

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.
Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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10-én 18 órától mutatják be 

Dézsi Zoltán Hűség és hűtlenség 
című regényét. A könyvbemuta-
tónak a Gábor Áron utcai Pro Art 
Galéria földszinti kiállítóterme 
ad otthont. A könyvet bemutatják 
Bajna György újságíró és Szegedi 
László lelkipásztor, az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület Generális 

Direktora. A bemutatót beszélge-
tés követi. Az esemény hangulatát 
Antal Csenge hatodik osztályos 
tanuló mezőségi dalcsokrával, va-
lamint Vetési László lelkipásztor, 
Váradi Péter Pál fotóművész és a 
könyv szerzőjének a mezőségről 
készített fotóinak az eseményre 
válogatott darabjaival teszik kel-
lemessé.

Dézsi Zoltán így vall a regény-
ről. „Ez a könyv Székelyföld és a 
Mezőség felé viszi az olvasót, nem 
véletlenül: életem édesen keserű 
szerelme mindkettő. A két idősí-
kon futó, de egybeforró két párhu-
zamos életút regényes története a 
természetellenes szórványlét és a 
székelyföldi többségi-kisebbségi 
kettősség dilemmáit mutatja be, 

felveti a kisebbségi sorsból fakadó 
kérdéseket, megvillantja a bizton-
ságot adó múlthoz, az erős kapcsot 
jelentő nyelvhez és a megtartó hit-
hez való ragaszkodást, bemutatja 
a folyamatos és egyre gyorsuló 
társadalmi átalakulást, átszőve 
mindezt a szerelem mámorával és 
gyötrelmével. Hűséggel és hűtlen-
séggel.”

Újabb könyv Dézsi Zoltántól: Hűség és hűtlenség




