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Országos akció indult a kutyatámadások megelőzése érdekében

„Harapós” hatóságok
Nem tervezik a híd újjáépítését

Az országos rendőr-főkapitányság arra figyelmezteti a veszélyes kutyákat 

tartó gazdákat, hogy kötelezettségeik vannak, ezek betartásának elmulasztása 

pedig bírságot von maga után.

Megelőzési akciót hirdetett az 
országos rendőr-főkapitány-
ság a veszélyes és agresszív 

kutyák okozta problémák visszaszo-
rítása érdekében. A hatóság felhívja 
az érintettek figyelmét, hogy a 2002-
ből származó, 55-ös számú sürgős-
ségi kormányrendelet értelmében 
az első és második kategóriába tar-
tozó, veszélyesnek minősített, illetve 
az agresszív kutyák tulajdonosainak 
több kötelezettségük van, betartá-
suk elmulasztása pedig bírságot von 
maga után. Az országos megelőzési 
akciót hirdető hatóság közleményé-
ben emlékeztet, hogy veszélyessé-
gük alapján osztályokba sorolták a 
kutyákat: első kategóriába a har-

ci és támadó kutyák tartoznak, mint 
a pitbull, boerboel és bandog, vala-
mint ezek nem fajtiszta utódai, illet-
ve a második kategóriába sorolják 
az amerikai staffordshire terriert, a 
toszát, a rottweilert, az argentin do-
got, a nápolyi és brazil masztiffot, 
a cane corsót, a kaukázusi juhász-
kutyát és ezek nem fajtiszta leszár-
mazottait is. Emellett agresszívnek 
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 
megyei kirendeltségeinél, valamint 

a rendőrségen is. A Hargita megyei-
ek előbbit a Hardogs Kinológiai Egye-
sület csíkszentkirályi székhelyén 
(Fenyés utca 852/A.) tehetik meg nov-
ember 16-ig, ahol dr. Balog Pál Barnát 
kell keresniük. Szintén az említett 
időpontig egy erkölcsi bizonyítványt 
is kérniük kell a tulajdonosoknak, 
amelyet be kell mutatniuk azon rend-
őrség közbiztonsági osztályán, ahová 
lakhelyük szerint tartoznak. A rend-
őrségen emellett a tulajdonosoknak 
az ebtenyésztő-szövetségtől kapott 
igazolást, valamint egy saját felelős-
ségre írt nyilatkozatot is be kell nyúj-
taniuk. 

ISZLAI KATALIN

Megszüntette a Kovászna megyei 
rendőrség a sertéspestis-fertő-
zés terjedésének megfékezésére 
múlt hónapban felállított közúti 
szűrőket. Ennek megfelelően nin-
csenek rendszeres ellenőrzések 
a megyehatáron, az ellenőrzé-
seket akkor vezetik be újra, ha 
újabb fertőzésgócokat azonosí-
tanak – nyilatkozta Nicoleta Tol-
vaj-Marin rendőrségi szóvivő. Az 
első rendszeres közúti ellenőr-
zést a múlt hónap elején tartot-
ták Szitabodza község közelében, 
amikor a szomszédos Buzău me-

gyében megjelentek a fertőzés-
gócok, aztán később Kovászna 
város, Ozsdola és Bereck község 
határában is felállították a szű-
rőket, hogy megakadályozzák az 
afrikai sertéspestis terjedését. 
A rendőrök azt ellenőrizték, hogy 
ne hozzanak be Kovászna megye 
területére élő állatot, húst vagy 
húskészítményt az eredetet igazo-
ló hivatalos kísérődokumentumok 
nélkül. Szintén szeptember elején 
Bodzaforduló város polgármeste-
ri hivatala bezáratta az állatvá-
sárt, ám a héten, kedden már azt 

is újra megtarthatták. A hatóságok 
ugyanakkor arra figyelmeztetnek, 
hogy a veszély még nem múlt el, és 
felszólítják a lakosságot, hogy ne 
vásároljon engedélyezetlen hely-
ről sertést, húst vagy húskészít-
ményt. Mint felhívják a figyelmet, 
azonnal értesíteni kell az állator-
vost, a polgármesteri hivatalt vagy 
az állategészségügyi igazgatósá-
got, ha az állatok megbetegednek, 
vagy ha valaki elhullott vaddisznó 
tetemére bukkan.

B. K. B.

Novemberben szerződéses meg-
állapodás születhet a marosvá-
sárhelyi Transilvania repülőtér és 
a román állami légitársaság kö-
zött a Marosvásárhelyt Bukarest-
tel összekötő járat indításáról. 
Werner Wolff, a Tarom igazgató-
ja a DCNews hírportálnak azt nyi-
latkozta, a tél folyamán megindul 
a légi közlekedés Marosvásárhely 
és a főváros között. A járat indí-
tásának pontos időpontjáról nem 

tett említést a légitársaság veze-
tője, és arról sem beszélt, hogy 
milyen rendszerességgel indul-
nak majd repülőgépek a két vá-
ros között. 
Peti András, a Transilvania reptér 
igazgatója lapcsoportunknak csak 
annyit mondott, hogy nagyon sok 
tárgyalás van folyamatban, egy lé-
gitársasággal pedig már a szerző-
dés előkészítéséről egyeztetnek. 
„A szerződéses kötelezettsége-

inknek megfelelően csak a járatok 
bejelentése és a jegyeladás bein-
dítása pillanatában tudunk hiva-
talosan tájékoztatni” – tette hozzá 
az igazgató. Jelenleg a Wizz Air 
légitársaságnak van heti két dort-
mundi, memmingeni, illetve bu-
dapesti járata. Ezenkívül hetente 
négyszer indul repülőgép London-
ba a Maros-parti városból.

PATAKY ISTVÁN

Nem jutott el Székelyföldre az afrikai sertéspestis

Marosvásárhely–Bukarest-repülőjárat indulhat
REKLÁM

Tartanak tőlük. A veszélyesnek minősített kutyák tulajdonosainak kötelességük bejelenteni állataikat

„Felelőtlen, kínos és ellentmondá-
sos” válaszokat kapott a közlekedé-
si minisztériumtól Gheorghe Baciu 
háromszéki szenátor, amikor a jú-
nius végi áradások során összeom-
lott bodolai vasúti híd újjáépítéséről 
érdeklődött. A Népi Mozgalom Párt 
(PMP) bodzafordulói szenátora még 
szeptember elején kérdést intézett 
Lucian Șova szállítási miniszterhez, 
majd amikor a szenátusban a minisz-
térium tevékenységéről szavaztak, 
újra szóba hozta a hídépítést. Akkor 
a miniszter megígérte, hogy jövő év-
ben ötmillió eurót különítenek el a 
megrongálódott vasúti infrastruktúra 
helyreállítására. Baciu október elején 
megkapta a szaktárca hivatalos vá-
laszát, amiben az áll, hogy a bodolai 
vasúti híd újjáépítésére nem irányoz-
nak elő pénzt, sem állami büdzséből, 

sem az állami vasúttársaság (CFR) 
költségvetéséből, sem más források-
ból. Baciu felháborítónak tartja, hogy 
a kormány felelőtlensége miatt több 
mint 50 ezer polgár nem közlekedhet 
vasúton. A június végi árvizek miatt 
a megáradt Tatrang sodorta el a kö-
zel száz éve épült vasúti hidat, így 
megszűnt a vasúti közlekedés a Bras-
só–Szászhermány–Bodzaforduló út-
vonalon, és ezzel együtt az egyetlen 
vasútvonal a Bodzavidéken. A térség-
ben mintegy 50 ezren élnek, közülük 
nagyon sokan ingáznak, brassói vál-
lalatoknál dolgoznak, vagy ott járnak 
iskolába. Mivel nem vehetik igény-
be az eddigi legolcsóbb közlekedé-
si lehetőséget, kénytelenek busszal 
utazni.

BÍRÓ BLANKA

A sofőrök fele SMS-ezik a volánnál

Gyógyszert lopott az asszisztensnő

Egy több mint 15 ezer személy meg-
kérdezésével készült közvélemény-
kutatás eredményei szerint tízből 
négy sofőrrel fordult már elő, hogy 
nem vett időben észre egy gyalo-
gost, mivel nem figyelt kellőkép-
pen a forgalomra. Két sofőrből egy 
ír üzeneteket a volánnál, tízből hat 
pedig kihangosító nélkül telefonál. 
Vezetés közben tízből négy autóve-
zető iszik kávét, tízből öt eszik, s 
van, aki nap mint nap – derül ki a 
felmérés csütörtökön nyilvánosság-
ra hozott eredményeiből. Tízből két 
sofőr mondta azt, hogy belenéz a kö-
zösségi médiába vezetés közben – 

alig 3 százalék viszont azoknak az 
aránya, akik elismerték, hogy live-
oztak már vezetés közben, pedig az 
elmúlt időszakban több súlyos bal-
eset is történt emiatt. Szintén tízből 
kettőt tesz ki azoknak a gépkocsi-
vezetőknek az aránya, akik vezetés 
közben írják be a GPS-applikáció-
ba a célpontot. Ugyanakkor a gyalo-
gosok figyelmét is gyakran elvonja a 
mobiltelefon vagy a zenehallgatás, 
amitől kiszolgáltatottabbak a bal-
eset kockázatának. 50 százalékuk 
menet közben a mobiltelefonja kép-
ernyőjét kémleli, és 10-ből 3-an hall-
gatnak fülhallgatón zenét.

Több tucat tbc-s beteg gyógyszerét 
tulajdonította el az Arad megyei kór-
ház tüdőgyógyászati osztályának egy 
asszisztensnője. Az esetet a főnő-
vér jelentette a kórház vezetőségénél, 
miután felfedezte, hogy többtucatnyi 
fiola hiányzik. Az asszisztensnő be-
ismerte tettét, és visszavitte az ello-
pott gyógyszereket, amelyek a beutalt 
tbc-s betegek ötnapi adagját jelentet-
ték. A megyei kórház vezetősége bel-
ső vizsgálatot indított, és az a döntés 
született, hogy három hónapig 10 szá-

zalékot levonnak az asszisztensnő 
fizetéséből, a további nyomozást pe-
dig az Arad megyei rendőr-főkapi-
tányságra bízták. A kórház szintjén 
ugyanakkor megalakult egy bizott-
ság, amelynek feladata felleltároz-
ni minden gyógyszert, ami bekerült 
a tüdőgyógyászati osztály készletébe, 
hogy megállapítsák, pontosan hány fi-
ola tűnt el. Az Arad megyei rendőrség 
illetékesei megerősítették, hogy eljá-
rást folytatnak az ügyben. Az ügyet a 
legfőbb ügyészség veheti át.
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