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Költséges kutyabaj
Más megoldás nincs, muszáj befogni a kóbor ebeket
• Nem olcsó mulat-
ság a kóbor kutyák 
szakcégekkel történő 
befogatása, illetve 
a menhelyeken való 
elszállásolásuk, ezt a 
székelykeresztúri és a 
székelyudvarhelyi pél-
dák is alátámasztják. 
Ennek ellenére nincs 
mit tenniük az önkor-
mányzatoknak, be 
kell vállalniuk a plusz 
anyagi terhet a lakosok 
biztonsága érdekében.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Bizonyos időszakonként ismeret-
len okokból nagyon elszaporod-
nak a kóbor kutyák Székelyke-

resztúron, ahol ismét szerződést kellett 
kötni egy olyan fehéregyházi szakcég-
gel, amely rendelkezik menhellyel 
és a befogást is vállalja – tudtuk meg 
Rafai Emil székelykeresztúri polgár-
mestertől. A hivatal ugyanakkor nem 
tud arról, hogy konkrétan emberre is 
támadtak volna a szabadon kószáló 
jószágok, ugyanakkor több bejelentés 
is érkezett intézményükhöz, miszerint 
gondokat okoznak a lakóknak.

Borsos összeg

Egy kóbor kutya befogásáért 485 lejt 
kell fi zetnie az önkormányzatnak, 

ezért az összegért a cég befogja, chi-
pezteti, sterilizálja, beadja a kötelező 
oltásokat és megszabadítja az élős-
ködőktől az állatokat, ugyanakkor a 
menhelyére is befogadja őket. A kért 
összeget a polgármester is sokallja, de 
egyelőre ez a legkézenfekvőbb megol-
dás, ha az előírásoknak megfelelően 
akarják megtisztítani a kutyáktól a 
kisváros utcáit. Voltak még hason-
ló célú tárgyalások a vadásztársa-
ságokkal is, ám végül nem sikerült 
megegyezni. Egyébként ha gazdával 
rendelkező ebet fognak be, akkor a 
tulajdonosnak a szakcéggel kell tár-
gyalnia, hogy visszakaphassa házi 
kedvencét.

Havonta több akció

Székelyudvarhelyen az RDE Hargita 
Kft .-vel kötött szerződést a polgár-

mesteri hivatal a kóbor ebek befo-
gása érdekében, az pedig a helyi va-
dásztársaságot – az altatólövedékes 
fegyver használata miatt – és egy 
állatorvost is bevont a munkába, 
tudtuk meg az intézmény szakem-
bereitől. Befogási akciókat havonta 
legalább kétszer végeznek, ám az 
sem ritka, hogy ennél jóval többször 
kell igénybe venni a szolgáltatást – 
minden az aktuális helyzettől függ. 
Egy szabadon kóborló eb befogása 
áfamentesen 134 lejébe kerül az ön-
kormányzatnak, ezenkívül viszont 
az állatorvosi szolgáltatásokért – 
chipeztetés, oltások, napi szintű 
ellenőrzések stb. – is kell fi zetni, 
akárcsak a menhelyen történő gon-
dozásukért. Ha egy kutyáról utólag 
kiderül, hogy van gazdája, akkor 
neki 200 lejt kell fi zetnie, hogy ki-
válthassa kedvencét.

Inkább örökbe adnák

Székelyudvarhelynek egyébként 
saját menhelye is van, ám ide csak 
a város területéről származó, az 
említett szakcég által befogott álla-
tok kerülhetnek, hiszen több állat 
befogadására már nincs le-
hetőség. Itt tizennégy napot 
maradhatnak a kutyák, utá-
na a törvény szerint el kell 
altatni őket. Ennek ellenére 
a polgármesteri hivatalnál 
jobb megoldásnak látják az 
örökbeadást, így lényege-
sen hosszabb ideig marad-
nak ott az ebek (az örökbefo-
gadás ingyenes). Azt is megtudtuk, 
hogy hamarosan befejeződik az új 
menhely építése, így még jobb kö-
rülményeket biztosítanak majd a 
befogott jószágoknak.

KORPOS ATTILA

A hat megyét (Hargita, Kovászna, 
Brassó, Maros, Szeben és Fehér) 

tömörítő Központi Régió ülésén a 
Hargita megyét érintő, a 2021–2027-es 

időszakban elérhető és meg-
pályázható európai uniós 
projektek kerültek előtérbe. 
A tanácselnök elmondta, a 
decentralizáció útján pró-
bálnak továbbra is halad-

ni: a társulásban részt vevő 
megyék a pályázatok elbírálásakor 
nem függnek majd az ország más me-
gyéinek döntésétől. „Hargita megye 

esetében sajnos kijelenthető, hogy ke-
vesebb támogatást kaptunk az elmúlt 
hatéves ciklusban a többi megyéhez 
képest. Tisztában vagyunk vele, hogy 
a fejlettebb megyékkel nem tudjuk 
felvenni a versenyt, mi mégis szeret-
nénk szélesebb körű támogatást ki-
harcolni” – tudatta Borboly. 

Digitális oktatási eszközök

Az ülésen bemutatták azt a terveze-
tet, amely az oktatás digitalizációját 
célozza meg Hargita megyében. A 
tervek szerint a 82 millió eurós tá-
mogatási összegből a megye összes 
1–8. osztálya korszerűbb felszerelé-
sekkel gazdagodna, ugyanakkor a 

pedagógusok szakmai felkészültsé-
gének színvonala is emelkedhetne. 
„A fenntarthatóság érdekében lehe-
tőséget kell biztosítanunk, hogy mi-
nél több kerékpárút valósuljon meg a 
megyében. A kitermeléssel és feldol-
gozással foglalkozó kis- és középvál-
lalkozásokat célzó projektjeink által 
a kisebb mennyiségű ellenőrzött ki-
termelést és annak a megye szintjén 
történő feldolgozását szorgalmaz-

zuk, amely ezáltal itthon tartja az 
abból befolyt összeget és nem más 
megyéket gazdagít” – számolt be a 
javaslatokról Borboly.

Kiemelkedik Csíkszereda

Simion Crețu igazgató a számszerű 
adatok terén megemlítette, a Közpon-
ti Regionális Fejlesztési Ügynökség 
a 2014–2020-as Regionális Operatív 
Program keretében 1,1 milliárd eurót 
igényelt az európai alapokból fi nan-
szírozott projektekre. Hargita megyére 
kitérve elmondta, a megkötött szer-
ződések 155 millió eurós támogatást 
jelentenek, az előszerződési fázisban 
lévők pedig elérik az 50 millió eurót. 
A projektek több ágazatot is érinte-
nek: szállítási infrastruktúra, épületek 
hőszigetelése, közvilágítás moderni-
zálása, inkubátorházak létrehozása, 
turizmus fejlesztése. Hozzátette, Csík-
szereda 20 projekttel rendelkezik, ami-
vel kiemelkedik a városok közül.

A befogás után menhelyre 
kerülnek a kóbor kutyák

▾  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Simion Crețu vezérigazgató

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Még több európai uniós támogatás lehívására készülnek
• Csíkszeredában tartották a Központi Regionális Fej-
lesztési Ügynökség második negyedéves soros ülését. 
A találkozót követően Borboly Csaba megyeitanács- 
elnök és Simion Crețu, az ügynökség vezérigazgatója 
számolt be Hargita megye helyzetéről.

„Maradjon Trianon!”
Nem sérti a román alaptörvényt 
a trianoni békeszerződés évfor-
dulóját ünnepnappá nyilvánító 
törvény, amelyet májusban 
szavazott meg a bukaresti 
képviselőház – állapította meg 
szerdán az alkotmánybíróság. 
A törvény ellen Klaus Iohannis 
államfő emelt alkotmányossági 
óvást, arra hivatkozva, hogy 
sérti a hatalmi ágak szétválasz-
tásának alkotmányos elvét, va-
lamint a diszkrimináció tilalmát 
és a polgárok jogegyenlőségét 
garantáló előírást, és inkább 
politikai nyilatkozat, mintsem 
egy jogokat és kötelezettségeket 
meghatározó jogszabály. Az 
alkotmánybíróság szavazattöbb-
séggel – sajtóértesülések szerint 
5–4 arányban – megalapozat-
lannak ítélte az elnök óvását, és 
megállapította: a kihirdetésre 
váró jogszabály kifogásolt elő-
írásai nem sértik az alkotmányt. 
A testület döntése megfellebbez-
hetetlen és kötelező érvényű. Az 
államfőnek az alkotmányossági 
óváson kívül elvileg lehetősége 
van egy alkalommal megfon-
tolásra visszaküldeni a parla-
mentnek az általa kifogásolt 
tervezeteket, de másodszor már 
nem tagadhatja meg kihirdeté-
süket akkor sem, ha a parlament 
nem hajtotta végre az általa 
javasolt módosításokat. A kép-
viselőház által május 13-án nagy 
többséggel – 21 ellenszavazattal 
és 25 tartózkodással – elfoga-
dott jogszabály értelmében a 
kormánynak és a helyi ható-
ságoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy június 4-én – az első 
világháborút lezáró, Magyaror-
szágot területe kétharmadától 
megfosztó békeszerződés évfor-
dulóján – kitűzzék a köztereken 
Románia nemzeti lobogóját. 
A törvény felhatalmazza az 
állami és helyi hatóságokat, 
hogy logisztikai vagy költség-
vetési támogatást nyújtsanak a 
trianoni szerződés jelentőségét 
tudatosító tudományos, okta-
tási, kulturális rendezvények 
megszervezéséhez, amelyekről 
a román közszolgálati médiának 
is be kell számolnia.

Színpadon a Maros 
Művészegyüttes
A Maros Művészegyüttes július 
22-én este 8 órától Marosvásár-
helyen, a Teleki Téka udvarán 
a Kalitkában a madár című elő-
adás sal lép fel. Az előadásban 
a nézők kalotaszegi ver bun kot, 
bogártelki legényest, Küküllő 
menti pontozót és sze gényest, 
gyimesi táncokat, ördöngősfüze-
si táncokat, cigány ritmusokat, 
valamint csávási csingerálást 
láthatnak. Jegyek a helyszínen 
kaphatók, helyfoglalás szüksé-
ges a 0753-277155-ös telefonszá-
mon. A helyek száma korlátozott. 
Ugyanezzel az előadással július 
24-én este 8-tól a szovátai telep 
közönsége előtt mutatkozik be a 
Maros Művészegyüttes.
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