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Átadásra vár az új menhely
„Emberibb” körülmények várnak a gazdátlan állatokra

K O V Á C S  E S Z T E R

T avaszra tervezték, végül ősz-
re halasztódott a város felső-
boldogfalvi kijáratánál lévő 

új kutyamenhely befejezése. A léte-
sítménynél a kivitelezési munka és 
a területrendezés is lejárt, most zaj-
lik az átvételezés dokumentációi-
nak lezárása. „Ezt követően kezdő-
dik a létesítmény engedélyeztetése, 
ennek függvénye a tényleges hasz-
nálatba adás” – magyarázta a fo-
lyamatot Zörgő Noémi, a Székely-
udvarhelyi Polgármesteri Hivatal 
sajtószóvivője.

Tágasabb kennelek,
több férőhely

Mint ismeretes, a jelenleg kutya-
menhelyként használt ingatlan is a 
II. Rákóczi Ferenc utcában van, ez 

az épület azonban rendszerint 
szűkösnek bizonyult, illetve 
a körülmények sem megfe-
lelők a befogott kutyák hosz-
szabb távú tartására. Ezzel 
szemben az új menhely teljes 
felülete 2000 négyzetméter, a 
kennelek összesen 320 négy-
zetméteren vannak elhelyez-

ve. Mivel tavaly nem sikerült 
befejezni, idén a költségvetésből 200 
ezer lejt különített el a polgármesteri 
hivatal a beruházás befejezésére. Az 

új létesítmény tervét a mostani város-
vezetés a korábbitól örökölte: ennek 
összköltsége 1,36 millió lej volt, az 
újratervezést követően azonban 45 
százalékkal kevesebb lett. Az új léte-
sítményben összesen 40 kennelt ala-
kítottak ki, amelyek között vannak 
egy vagy két eb befogadására is al-
kalmasak. Az összférőhelyek száma 
tehát attól függ, hogy milyen és mek-
kora kutyák kerülnek a menhelyre.

Műtő-rendelő is van

A telepen állatorvosi rendelő is 
helyet kapott: az eredetileg ter-
vezett épület helyett egy konté-
ner mellék épület mellett döntött 
a városvezetés, egyebek közt így 
sikerült a beruházás összértékét 
jelentősen csökkenteni. Ebben a 
létesítményben kapott helyet a 
vizsgáló/műtő, az iroda, a hűtő 
és a mosdó/zuhanyzó. A hűtőre 
egyébként azért van szükség, mert 
korábban nem volt lehetőség a be-
teg, elaltatott állatok tetemének 
tárolására (ezek elszállítását egy 
szakcég végzi, amely csak heten-

te egyszer jött a városba). Az új 
létesítményben négyfős személy-
zet dolgozik: egy állatorvos, egy 
technikus, és ketten napi szinten 
gondozzák a befogott állatokat, 
sorolta a sajtószóvivő. 

Egyébként a kóbor állatok befo-
gását az RDE Harghita Kft . végzi, 
ennek díja egyedenként mintegy 
150 lej. Idén a hivatal nem kötött 
szerződést állatorvossal a befogott, 
agresszív vagy beteg kutyák elal-
tatására a régi létesítményben: a 
menhelyen lévő kutyákat igyekez-
tek örökbe adni, jelenleg négy ál-
latot gondoznak ott, hiszen tavasz 
óta egy puli gazdára talált. 

Kisebb és nagyobb kennelek is 
helyet kaptak a telepen

▴  FOTÓ: LŐRINCZ CSABA

• Elkészült az új székelyudvarhelyi kutyamenhely, az 
engedélyeztetést követően már a korszerű, állatorvosi 
rendelővel is ellátott létesítménybe szállítják a város 
területén befogott kóbor kutyákat.

GERGELY IMRE

A korábbi években Gyergyószent-
miklóson sorozatban tűntek 

el a fémből készült csatornafedők, 
amelyek feltételezhetően az ócska-

vastelepen kötöttek ki. A 
mostani eset valószínűleg 
nem ennek a folytatása. 
Len Emil alpolgármester 
tőlünk szerzett tudomást 
arról, hogy fedetlen ma-
radt az egyik Forradalom 

negyedi csatornakiállás, 
és mint megállapította, ez nem egy 
vasból készült darab lehetett. Éppen 
ezért nem is érti, ki vagy kik lehettek 

a tettesek, ki foglalkozik igazából ér-
téktelen tárgyak eltüntetésével. Len 
elmondta, az utóbbi pár évben nem 
találkozott ilyen esettel. Az alpolgár-
mester ígérete szerint a most fedetle-
nül maradt aknát visszafedik. 

Ellopták, pedig nincs is értéke
• Egy gyergyószentmiklósi lakos osztotta meg a 
nyilvánossággal, hogy lakása közelében több csatorna-
fedelet is elmozdítottak valakik, és arra figyelmeztette 
a szomszédságot, vigyázzanak, mert az egyik tátongó 
gödör komoly veszélyt jelent. Az alpolgármester ígéri, 
gyorsan megoldódik a probléma.

Veszélyt jelent, új tető kell minél 
hamarabb  ▴  FOTÓ:  GERGELY IMRE

Koronavírus-mérleg
A hivatalos tájékoztatás 
szerint tegnap 883 fertőzöttet 
diagnosztizáltak Romániában, 
összlétszámuk ezzel elérte a 
95 897-et. Az ország terüle-
tén eddig 3926 elhalálozást 
jegyeztek, 40 454 személyt 
gyógyultnak nyilvánítottak, 
12 339 tünetmentes bete-
get pedig hazaengedtek 10 
nappal a fertőzés azonosítása 
után. Jelenleg összesen 7325 
beteget ápolnak az ország 
különböző kórházaiban, in-
tenzív osztályon 465 személyt 
kezelnek. Eddig 1 945 738 
koronavírustesztet végeztek 
és dolgoztak fel országszer-
te. Hargita megyében kilenc 
újabb koronavírus-fertőzés 
igazolását követően 780-ra 
nőtt tegnap a járvány kezdete 
óta azonosított esetek száma. 
Emellett újabb koronaví-
rus-fertőzött vesztette életét, 
ezzel 30-ra nőtt a járvány 
halálos áldozatainak száma 
a térségben. Az elhunyt más 
betegségekben is szenvedett. 
A gyógyultak száma 630-
ra emelkedett (öttel több, 
mint egy nappal korábban), 
a megye kórházaiban pedig 
97 fertőzöttet kezelnek vagy 
tartanak megfigyelés alatt. 
Kovászna megyében 16, míg 
Maros megyében 10 új fertő-
zöttet azonosítottak tegnap, 
előbbi helyszínen ezzel 860-
ra, utóbbiban pedig 1507-re 
nőtt a járvány kezdete óta 
igazolt esetek száma.

Kis Endre munkái
I love plastic címmel nyílik 
újabb kiállítás a csíkszeredai 
Megyeháza Galériában szep-
tember 10-én, csütörtökön 18 
órakor. Kis Endre festőművész 
kiállítását Egyed Ufó Zoltán 
újságíró nyitja meg. A tárlat 
szeptember 23-áig látogatható.

Kiállítás 
a templomkertben
Komitas, az örmény Bartók 
címmel nyílik kiállítás a csík-
szeredai Szent Kereszt-plébá-
niatemplomban vasárnap 13.15 
órakor. A tárlat Örményország 
romániai nagykövetségének 
köszönhetően érkezik Csík-
szeredába, és Darvas-Kozma 
József plébános nyitja meg. A 
kiállítás két héten át látogatha-
tó a templomkertben.

Útlezárás 
hétvégente
Csíkszereda Katasztrófavédel-
mi Bizottsága határozatban 
rögzítette, hogy a járványügyi 
korlátozások ideje alatt 
hétvégente, szombat 18 órától 
vasárnap 20 óráig lezárják 
a magántulajdonban lévő, a 
Szent Kereszt Plébánia és a 
hozzá tartozó két templom 
közötti Szív utcai szakaszt.

• RÖVIDEN 

B Á L I N T  E S Z T E R

A témáról Ludovic Orban minisz-
terelnök beszélt vasárnap egy 

besztercei sajtótájékoztatón. „Nem 
fagyasztjuk be a minimálbért, ám 

a minimálbér emelése gaz-
dasági alapokon nyugszik 
majd. Figyelembe kell 
venni a termelékenységi 
mutatót, hiszen akkor le-

het fi zetést emelni, ha nő a 
termelékenység” – idézi a News.ro 
hírügynökség a kormányfőt.

A mesterséges emelés 
nem megoldás

Orban ugyanakkor hangsúlyozta: 
a minimálbér mesterséges emelé-

se állások megszűnéséhez vezet-
het, mert lehetnek cégek, amelyek 
elvinnék a termelést olyan orszá-
gokba, ahol olcsóbb a munkaerő. 
„Csökkent az infláció, nem úgy 
van, mint a PSD-kormányzás ide-
jén, amikor elment 5 százalékig. 
Most az infláció 2,7–2,8 százalékra 
csökkent. Ezek azok a gazdasági 
mutatók, amelyek a számítások 
alapját képezik, amikhez társul egy 
szorzó, amit a gazdaság növekedé-
se vagy visszaesése határoz meg. A 
minimálbér mesterséges emelése, 
ahogyan a PSD eljárt, végül mun-
kahelyek elvesztéséhez vezet, mi-
vel vannak olyan vállalatok, ame-
lyek elköltöztetik a tevékenységet, 
ahogyan történt. Egyes cégek át-
költöztek Szerbiába vagy Moldová-
ba, mivel ott olcsóbb a munkaerő”– 
mondta Ludovic Orban.

Nem fagyasztják be a minimálbért
• A kormány nem készül befagyasztani a minimálbér szint-
jét, ennek értéke a termelékenység és az infláció függvé-
nyében, a gazdasági lehetőségeknek megfelelően nőhet.




