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Kóbor kutyák: voltak és lesznek
Az érintett lakókat éjszaka zavarják a gazdátlan ebek
• Egy ideje újabb 
kóbor kutyák jelen-
tek meg  Csíkszereda 
központi zónájában, a 
Kőrösi Csoma Sándor 
utca szomszédsá-
gában. A gazdátlan, 
falkában csatangoló 
állatok járókelőkre is 
rátámadnak. 

KORPOS ATTILA

„Napközben csak a kellemetlen sza-
gukat lehet érezni, de este és éjszaka 
minden neszre csapatostól szaladnak 
ki, és hosszú percekig ugatnak” – 
osztotta meg rossz tapasztalatait egy 
idős nő. Hozzátette, az utcában van 
egy elhagyatott ingatlan, napközben 
ott húzza meg magát a 4–5 fős falka, 
éjszaka pedig a mellette lévő zöldö-
vezetben tanyáznak. Egy másik lakos 
szemtanúja volt, amint az utcában 
sétáló férfi ra rátámadt három közepes 
termetű kutya, a férfi  pedig kénytelen  
volt  bemenekülni a közeli tömbházba. 
„A minap egy házaspárra támadtak 
rá. Tarthatatlan a helyzet! Jelentettük 
az állatmenhelynél és a polgármesteri 
hivatalnál is a problémát, de előrelé-
pés még nem történt” – jelezte a hölgy.

Etetik az állatokat

A hargitai megyeszékhelyen a kó-
bor ebek begyűjtése a Pro Animalia 
Egyesület hatásköre. Száva Emese 

ügyvezető igazgató értesült az em-
lített állatokról, tudomása szerint 
azonban nem agresszívek az ebek. 
A bejelentésről is tudnak, de – mint 
fogalmazott – sokrétű a probléma. 
„Az állatokat valaki reggel és este 
is eteti. Nekünk nincs hatáskörünk, 
hogy egy helybélinek megtiltsuk 
az állatok etetését, de a probléma 
oka elsődlegesen ez.” Mint mondta, 
nem lehet véglegesen felszámolni a 
falkát mindaddig, amíg élelmet kap-
nak, hiszen újabb és újabb kutyák 
jelennek majd meg, így a jelenség 
nem fog megszűnni. 

„A Kőrösi Csoma Sándor utca 
esetében a járókelők miatt nem le-
hetséges altatólövedékek 
használata, így a befogásuk 
is nehézkes” – tért ki. A fel-
bukkanó kóbor ebek kapcsán 
megjegyezte, leginkább a 
romákat kísérő kutyák miatt 
alakulnak ki kisebb falkák a 
városban. „Hiába számolunk fel több 
ilyen falkát, a két nagy városi romate-
lepen időről időre »újratermelődik« az 
állomány, a szekeres vagy gyalogos 
»kíséret« pedig sokszor bent marad a 
városban”. A csíktaplocai menhelyük 
jelenleg telt házzal működik.

A kérdés kapcsán felkerestük 
Szőke Domokos csíkszeredai alpol-
gármestert is. „Amennyiben beje-
lentés érkezik a lakók részéről kóbor 
állatokról – amiről nekem nincs 
tudomásom jelenleg –, a polgár-
mesteri hivatal felkéri az állatmen-
helyet azok elszállítására, ugyanis 
szerződésben állunk a Pro Animalia 
Egyesülettel.” Mint mondta, ez egy 
bonyolultabb folyamat, hiszen sok-
szor a bejelentést követően a csapat 
kiszáll ugyan a helyszínre, de ad-
digra az állatok már továbbállnak.

A lakók szerint napközben fel 
sem tűnik a kutyák jelenléte, 
hiszen az elhagyatott ingatlanban 
tartózkodnak
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J úlius elejétől a marosvásárhelyiek-
nek lehetőségük nyílik javaslataik, 

észrevételeik bejelentésére a Maros-
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal által 

megvásárolt mobiltelefonos 
alkalmazáson keresztül is. 
Az alkalmazás neve Tirgu 
Mures Report, és aki letölti 
a mobiltelefonjára, online 
elküldheti észrevételeit, ja-
vaslatait a városházának, 

illetve bejelentést is tehet, ha 
valami nem tetszik neki. A városháza 
sajtóirodája szerint a mobiltelefonos 
alkalmazás könnyen használható, és 

segítséget nyújt azoknak,  akik a vá-
rosban járva hiányosságokat, javítás-
ra szoruló dolgokat látnak és ezeket 
szeretnék a városvezetés tudomására 
hozni.  Az alkalmazás segítségével 
jelenteni lehet egy elhanyagolt játszó-
teret, egy kátyút, de azt is, ha valahol 
nem vágták le a parkban füvet, nem 
működnek a jelzőlámpák. A beküldött 
probléma megoldását követni is lehet. 

Nem ez az első

Marosvásárhelyen nem ez az egyetlen 
ilyen bejelentő rendszer. Az AMPER 
Egyesület honlapján van egy prog-
ram, melynek segítségével a lakók 
által jelzett hiányosságokat a város-
háza szakigazgatóságainak továbbít-

ják, illetve elküldik a panaszos által 
kiválasztott önkormányzati képvi-
selőknek is. A programot több százan 
vették már igénybe, az egyesület hon-
lapján látható, hogy hány kérdést si-
került megoldani és hányat nem. Bár 
sok pirossal jelzett, még megoldásra 
váró kör van, jóval több a zöld, tehát 
immár megoldódott bejelentés.

Nemrég a Marosvásárhelyi 
RMDSZ is kifejlesztett egy lakossági 
bejelentő rendszert, amelynek a neve 
Figyelő, és segít a lakosoknak abban, 
hogy a városban észrevett problémá-
kat jelenthessék. Úthibákat, letört 
vagy hiányzó szemeteseket, leko-
pott zebrákat és egyéb közterületi 
problémákat, amelyeket észrevesz-
nek Marosvásárhelyen. A Figyelő 
egy olyan eszköz, amely segíti a 

lakosságot, hogy a közszolgáltatást 
nyújtó szervekkel kommunikáljon. 
A lakosság által tett bejelentések-
ről a polgármesteri hivatal illetékes 
munkatársait értesítik. Vannak már 
megoldott problémák, például ki-
cserélték a megrongált szemetest, a 
széttört buszmegállót, de a Poklos 
patak egyik pallóját is kijavították a 

hibajelentés nyomán. Vannak megol-
dásra váró problémák is, mint példá-
ul veszélyes útkereszteződések és a 
parkolóhelyek hiánya.

Ugyancsak pár hete lehet használ-
ni a W. Szabó Péter által létrehozott,  
problema.ms nevű alkalmazást, 
amelyet a városházáéhoz hasonlóan 
a mobiltelefonra lehet letölteni.

Már online is lehet panaszkodni – akár több helyen is
• A marosvásárhelyi városháza megvásárolt egy 
mobiltelefonos alkalmazást, amelynek segítségével a 
városlakók javaslatokat küldhetnek, panaszokat, hiá-
nyosságokat jelenthetnek. Marosvásárhelyen már van 
három hasonló platform, azokat sokan használják.

Többen panaszkodtak arra, hogy szemetes 
a Poklos patak
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