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Disznót ölt a medve
Újabb támadás történt a Csíki-medencében

B A R A B Á S  H A J N A L

„ A ttól tartunk, hogy 
vissza fog járni ez a 
medve, ez így nem 

mehet tovább, maholnap az lesz, 
hogy betör a házunkba is” – pa-
naszkodtak a károsultak, akiknek 

csíkszentgyörgyi portájára tört be 
a medve. Mint mesélték, éjszaka 
arra ébredtek, hogy zajt csapnak 
az állatok, kiment a gazda az istál-
lóba, és akkor vette észre, hogy a 
medve marcangolja az egyik disz-
nót. Próbálta vasvillával elkerget-
ni a medvét, de az nehezen enged-
te el az áldozatát, mire megtette, 

az már elpusztult. Az istállóban 
lévő másik disznó elmenekült, a 
falu másik felében találták meg. 
Reggel az állatorvosnak jelentet-
ték az esetet, majd kérést nyújtot-
tak be vadkártérítésre a helyi pol-
gármesteri hivatalhoz. „Elég nagy 
a kár, közel 200 kilogrammos disz-
nó volt, és attól is tartunk, hogy a 
medve vissza fog járni” – mondták 
jogos aggodalommal. A szomszéd-
ban található gyümölcsösbe is be-
járt a vadállat, nemrégiben pedig 
Menaságon is disznót ölt. Emberre 
is támadtak medvék az utóbbi idő-
ben, többek között Karcfalván és 
Csíkszentkirályon.

Az Eco-Csík Térségi Hulladékgaz-
dálkodási Vállalat és Csíkszereda 

önkormányzata szeretné bevonni a 
lakosságot a szelektíven hulladékot 
gyűjtő tevékenységbe. „Az újrahasz-
nosítható hulladékok hatékonyabb 
gyűjtése érdekében felkérjük a csalá-
di házak tulajdonosait, hogy gyűjtsék 
a célnak megfelelő kiosztott műanyag 
zsákokba az újrahasznosítható hulla-
dékokat. A zsákok kiosztása havonta 
történik az újrahasznosítható hulla-
dék elszállításakor, vagy új zsákokat 
lehet igényelni a hulladékszállítás 
napján a gépkocsivezetőktől. Megkér-
jük Önöket, hogy a kiosztott zsákokba 
kizárólag újrahasznosítható hulladé-

kot tegyenek. Az átlátszó zsákokba a 
papír-, műanyag-, fém-, üveghulladék 
mehet. Ez esetben a zsákokat havon-
ta egyszer, a hónap utolsó hulladék-
szállítási napján kell kitenni, amit 
aznap elszállítanak újrahasznosítás 
céljából. A zöld zsákokba a kerti 
lebomló hulladékok járnak, a teli 
zsákokat havonta egyszer, a hónap 

első csütörtöki napján kell kitenni, 
amit aznap elszállítanak komposz-
tálás céljából – hívta fel a fi gyelmet 
az Eco-Csík a szerkesztőségünk-
be eljuttatott közleményében. 
Ugyanakkor jelezték, hogy épít-
kezésekkor négy- és hatköbméte-
res konténereket is igényelhetnek 
a cégtől. (Molnár Rajmond)

Szelektív hulladékgyűjtés Csíkszeredában

• Hiába próbálta elkergetni a medvét vasvillá-
val a gazda, nem tudta megakadályozni, hogy 
a vadállat megsebesítse és ezzel elpusztítsa 
az egyik disznóját. A medve szerdára virradó 
éjszaka tört be a csíkszentgyörgyi gazdaságba, 
ahol az istállóba úgy jutott be, hogy felfeszítet-
te oldalán a deszkákat.

Elpusztult a disznó 
a medvetámadás után

▴   OLVASÓI FELVÉTEL

• Országos megelőzé-
si akciót tart az Or-
szágos Rendőr-főkapi-
tányság a veszélyes és 
agresszív kutyák okoz-
ta problémák vissza-
szorítása érdekében. 
ISZLAI KATALIN

A hatóság felhívja az érintettek 
fi gyelmét, hogy a 2002-ből szár-

mazó 55-ös számú sürgősségi kor-
mányrendelet értelmében az első és 
második kategóriába tartozó, veszé-
lyesnek minősített, illetve az agresz-
szív kutyák tulajdonosainak több 
kötelessége is van, amelyek betartá-
sának elmulasztása bírságot von ma-
ga után. A hatóság közleményében 
emlékeztet, hogy az első kategóriába 
a harci és támadó kutyák tartoznak, 
mint a pitbull, boerboel és bandog, 
valamint ezek nem fajtiszta utódai, 
illetve a második kategóriába sorol-
ják az amerikai staff ordshire terriert, 
a toszát, a rottweilert, az argentin 
dogot, a nápolyi és brazil masztiff ot, 

a cane corsót, a kaukázusi juhász-
kutyát, és ezek nem fajtiszta leszár-
mazottait is. Emellett agresszívnak 
minősül minden olyan kutya, amely 
provokálás nélkül is megharap vagy 
megtámad személyeket, illetve más 
háziállatokat. A felsorolt kategóriák-
ba tartozó kutyák tulajdonosainak 
kötelességük bejelenteni állataikat 
az országos ebtenyésztő-szövetség 
Hargita megyei kirendeltségénél, va-
lamint a rendőrségnél is. A Hargita 
megyeiek előbbit a Hardogs Kinoló-
giai Egyesület csíkszentkirályi szék-
helyén (Fenyés utca 852/A.) tehetik 
meg november 16.-ig, ahol dr. Balog 
Pál Barnát kell keresniük. Szintén 
az említett időpontig egy erkölcsi 
bizonyítványt is kérniük kell a tulaj-
donosoknak, amelyet be kell mutat-
niuk azon rendőrség közbiztonsági 
osztályán, ahová lakhelyük szerint 
tartoznak. A rendőrségen emellett a 
tulajdonosoknak az ebtenyésztő-szö-
vetségtől kapott igazolást, valamint 
egy saját felelősségre írt nyilatkoza-
tot is le kell adniuk.

Megelőznék a kutyatámadásokat

A havi legtöbb 40 lej értékű támo-
gatás igényléséhez szükséges 

típuskéréseket a lakástulajdonosi 
társulások vezetői szerdától vehe-
tik át a polgármesteri hivatal 44-es 
számú, ügyfélszolgálati irodájában. 
A távhőszolgáltatási hálózaton levő 
tömbházak melegvíz-szolgáltatása 
ellenértékéhez való önkormányzati 
hozzájárulást a 2018. november 1. és 
2019. március 31. közötti időszakra 
igényelhetik mindazon csíkszeredai 
személyek, akik: tulajdonosi vagy 
társtulajdonosi státussal rendelkez-
nek a lakás fölött, amelyre a támoga-
tást igénylik és nincsen tulajdonaik-
ban – sem a velük egy háztartásban 
élők tulajdonában – más ingatlan 
(lakás) Románia területén. A lakás 
hőellátása – háztartási meleg víz 
és fűtés – a központi távhőszolgál-
tatási rendszeren keresztül törté-
nik, egészében és kizárólagosan. 
Továbbá napirenden vannak a víz, 

csatornázás, köztisztaság, fűtés 
szolgáltatásaira járó közös költség, 
illetve a helyi költségvetés irányába 
az adók és illetékek befi zetésével, a 
késedelmi és a büntetőkamatokat is 
beleértve. A támogatást igénylők-
nek a kitöltött kéréseket a személyi 
igazolvány, valamint a lakástulaj-
donosi minőségüket igazoló ok-
iratokkal együtt október 31-ig kell 
a Közüzemek Rt.-hez eljuttatniuk 
személyesen vagy a lakástulajdo-
nosi társulásokon keresztül. Mind-
azoknak, akik már betöltötték a 65. 
életévüket, csak egyszer kell kérést 
letenniük. Azok a személyek pedig, 
akik időközben válnak jogosulttá, 
a 2019. március 31-ig tartó időszak 
hátralevő hónapjaira igényelhetik a 
támogatást. Későbbi igényléseket a 
megelőző hónap 24-ig kell benyújta-
ni – írta a csíkszeredai önkormány-
zat szerkesztőségünkhöz eljuttatott 
közleményében.

Melegvíz-támogatás idős csíkszeredaiaknak
• Csíkszereda önkormányzati képviselő-testülete a 
szeptemberi ülésén fogadta el a 65 év feletti személyek 
számára a háztartási melegvíz-szolgáltatás költségé-
hez való önkormányzati hozzájárulásról szóló 
2018/254-es számú határozatot. 

Az agresszív kutyákat be kell 
jelenteni a rendőrségnél is

▾   FORRÁS: PIXABAY.COM

Külön zsákok a szelektív hulladéknak

▸   OLVASÓI FELVÉTEL




