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Sokba kerülhet az elkóborolt kutya
Egyesek „piaci rést” találtak az elkóborolt állatok visszaszolgáltatásában
• Elveszett, elkóbo-
rolt, megszökött házi 
kedvencüket kereső 
gazdik felhívásaival 
találkozhatunk na-
ponta. Az állatokat 
legtöbbször meg is 
találják és visszajut-
tatják tulajdonosaik-
nak, akad azonban 
olyan eset is, amikor 
az elkóborolt állatokat 
kénytelenek visszavá-
sárolni tulajdonosaik.

KORPOS ATTILA

F urcsa helyzettel találta szembe 
magát egy kutyatartó család 
Csíkszeredában: elkóborolt 

kedvencüket vissza kellett vásárol-
niuk az egyik romatelep lakóitól. Az 
érintettek nem akarták kommentál-
ni a helyzetet, ők örvendenek, hogy 
szeretett állatuk hazakerült. Mások-
tól érdeklődve azonban megtudtuk: 
volt, akinek 50, másnak viszont 200 
lejért adták vissza az állatát.

Nem tartja helyesnek

A fennálló helyzet kapcsán meg-
kerestük Száva Emesét, aki a csík-
szeredai kutyamenhelyt működtető 

Pro Animalia Alapítvány ügyvezető 
igazgatója. „A probléma forrása, 
hogy nem minden gazda tartja fele-
lősségteljesen a kutyáját. Ezeket a 
kutyákat nem az udvarokból vagy a 
gazda mellől lopják el. Ezek az álla-
tok elkóborolnak. Azt kell megvizs-
gálni, hogy miért megy el az állat, és 
ennek kell megszüntetni az okát” – 
világított rá a háttérre Emese. Úgy 
fogalmazott, nem új keletű a kérdés, 
már korábban is történtek hasonló 
esetek, de az is igaz, hogy nem min-

den elveszett kutya kerül a két roma-
telepre. „Ők a gazdás és gazdátlan 
ebeket egyaránt gyűjtik. Egyáltalán 
nem tartom helyesnek, hogy pénzért 
adják vissza valakinek a kutyáját, de 
lopás gyanúja miatt nem lehet felje-
lentést tenni, hiszen az utcán találták 
az állatot” – fogalmazott.

Megelőzhető lenne

Felhívta a fi gyelmet arra, hogy a 
problémát ki lehet védeni, ameny-

nyiben a gazda a kutyatartás jog-
szabályban is rögzített kötelezett-
ségét teljesíti és chippel látja el az 
állatot: „Ebben az esetben jogom 
van ellenszolgáltatás nélkül visz-
szakövetelni, hiszen a beazonosítás 
által én vagyok a jogos tulajdonosa. 
Hatósági közbelépéssel ez a járható 
út, így nem leszek kénytelen fi zetni 
a saját állatomért, függetlenül attól, 

hogy kihez került. Ahhoz, hogy bár-
milyen formában fel lehessen lépni 
a fenti jelenség ellen, a hasonló 
helyzetbe került gazdák rendőrségi 
feljelentést kell vagy kellene tegye-
nek.” Ennek kapcsán megjegyezte, 
környékünkön egyelőre kevés gaz-
da látja el az állatát azonosítóval, az 
alapítványnál szerzett tapasztalatok 
legalábbis ezt mutatják.

Felelősséggel

„Bármikor bárkivel előfordulhat, 
hogy a kutyája megszökik. Itt legin-
kább azokkal van probléma, akik, 
bár tudják, hogy az állat rendszere-
sen elszökik, mégsem tesznek ellene 
semmit. Így magától értetődő, hogy 
a szabadon csatangoló állat ki van 
téve a befogás és más veszé-
lyeknek, mint például autós 
gázolás vagy kutyatámadás. 
Az utcán lévő, felügyelet nél-
küli állat más kellemetlensé-
get is okozhat, megtámadhat 
más gazdás kutyát vagy akár 
embert is, ha megijed, vagy 
valami miatt agresszíven reagál, 
okozhat közlekedési balesetet, és 
ezért a gazdája lesz felelősség-
re vonható. Ezért is felelőtlenség 
hagyni, hogy a kutyánk szabadon, 
felügyelet nélkül, rendszeresen 
elkószáljon otthonról” – jelezte. 
Jótanácsként hozzátette, ha vala-
ki vállalja a kutyatartást, akkor 
figyeljen oda háziállatára, sétál-
tassa eleget, mérje fel az igényeit, 
és foglalkozzon vele minél többet, 
ezzel meg lehet előzni az olyan vi-
selkedészavarok kialakulását, mint 
például a rendszeres szökés. 

A szakember felelős 
kutyatartásra hívja fel 
a figyelmet. Ezzel sok 
kellemetlenség megelőzhető
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„Ebben a pillanatban nem látok okot 
arra, hogy ne tudjuk megszervezni a 
választásokat és, ami még fontosabb, 
hogy ne kezdődhessen el a tanév. 
De elővigyázatos lesz a kezdés. Van 
forgatókönyv az esetszám megnöve-

kedésének felgyorsulására, 
mint ahogy arra is, hogy 
a szabályok betartásával 
két-három hét után a szá-
mok csökkenni kezdenek” 
– fogalmazott az egészség-

ügyi tárca vezetője a Digi 24 
hírtelevízió hétfő esti műsorában. A 
tanévkezdésre egy forgatókönyvet is 
megemlített, miszerint első körben 
csak a diákok harmada térne vissza 
az iskolapadokba, kétharmaduk on-
line venne részt az órákon, majd ve-

tésforgóval tanulnának hol otthon, 
hol az iskolában.

A legjobb forgatókönyvről

Hasonló óvatos tanévkezdésről 
beszélt múlt héten Monica Anisie 
oktatási miniszter is, aki a korona-
vírus-világjárvány miatt szintén 
nagyon kevés esélyt lát arra, hogy 
ősszel a megszokott keretek között 
lehessen elkezdeni a tanítást. „A 
legjobb forgatókönyv az, ha a diá-
kok egy része az iskolában lesz, a 
többiek online rendszerben követik 
az órákat, majd a járványhelyzet 

alakulásának függvényében ve-
tésforgó lesz. Számolunk azzal is, 
hogy nem lesz semmi gond. De nem 
hiszem… Az egyik forgatókönyv az 
volt, hogy kezdjünk a megszokott 
módon, de ez nem normális hely-
zet. Ha pedig még rosszabbá válik, 
akkor online folytatjuk a tanítást” 
– fogalmazott Monica Anisie. Arra 

a felvetésre, miszerint a diákok nem 
elégedettek azzal, ahogyan az on-
line oktatás zajlott, a miniszter meg-
jegyezte, a következő időszakban 
képzéseket fognak tartani a peda-
gógusoknak. Egyúttal jelezte: pénzt 
utaltak ki táblagépek vásárlására, a 
tenderfüzet is elkészült, a határidő 
szeptember 10-e.

Forgatókönyv tanévkezdésre: első körben a diákok harmada tér vissza
• Jelen pillanatban nem lát okot a tanévkezdés el-
halasztására Nelu Tătaru egészségügyi miniszter, de 
biztos, ami biztos alapon óvatos lehet a kezdés.

Üres osztályterem. Nem tudni, ősztől 
hányan lehetnek egy időben egy helyen
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Éves nagytakarítás

Zajlik a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal által szervezett 
nagytakarítás, melynek során 
elszállítják a háztartásoknál 
felhalmozott hulladékot. A 
heti utcabeosztás a következő: 
szerdán Berek, Margaréta, Kós 
Károly, Hangya utcák, Kárpátok 
sétánya és környéke; csütörtö-
kön Ștefan Cicio Pop, Víztelep, 
Szentannai, Nagy Szabó Ferenc, 
Serafim Duicu, Constantin 
Hagi Stoian utcák és környé-
kük; pénteken Szabadi, Csíki, 
Földműves, Mircea Robu, Virág, 
Zöld, Hints Ottó, Szotyori József, 
Pongrácz Antal utcák és kör-
nyékük; szombaton Kinizsi Pál, 
Sinaia, Mihai Eminescu, Brăila, 
Rózsa, Csillag, Aurel Filimon, 
Horea, Ballada, Bartók Béla, 
Nyomda utcák, aluljáró. 
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