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SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
A FIDELITAS IFJÚSÁGI EGYESÜLET, a 2018. január 15-én 
indult LÉGY VÁLLALKOZÓ ROMÁNIÁBAN elnevezésű 
projekt kedvezményezettje, közzéteszi:

PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA
Online konferencia 2021. március 31. 14 órától tartandó 

Az esemény folyamán bemutatásra kerülnek a projekt 
céljai, főbb tevékenységei, elért eredményei, a partnerek 
szerepei.

A LÉGY VÁLLALKOZÓ ROMÁNIÁBAN projekt 2018. ja-
nuár 15. – 2021. március 31 között került kivitelezésre mely-
nek kedvezményezettje a csíkszeredai FIDELITAS IFJÚSÁGI 
EGYESÜLET partnerségben a DEZVOLTAREA CAPITALULUI 
UMAN EGYESÜLET (1. partner) és a PRO FACTUM ALBA IU-
LIA EGYESÜLET (2. partner) 

A projekt fő célkitűzése a foglalkoztatottság növelése, 
egy fenntartható gazdaság ösztönzése, amelyeknek alapja 
az innováció és az esélyegyenlőség. Vállalkozási ismeretek 
átadása 360 munkanélküli, inaktív, vagy alkalmazott sze-
mélynek a központi régióban (Fehér, Brassó, Kovászna, 
Hargita, Maros és Szeben megyék), új, nem mezőgazdasági 
vállalkozás indítása városi környezetben, és minimum 90 új 
munkahely létrehozása. 

A projekt az EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP (PROGRAM OPE-
RAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014–2020) támogatásából va-
lósult meg.

H I R D E T É S

A BEGYŰJTÉSEK UTÁN IS MEGJELENNEK A KUTYAFALKÁK, HA AZ EMBEREK NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET HÁZIÁLLATAIKÉRT

Kóbor ebek találtak gazdára Szatmárnémetiben
A kóbor kutyák problémá-
jára szeretne megoldást 
nyújtani a szatmárnémeti 
Free Life Egyesület, amely 
közel ötszáz ebről gondos-
kodik menhelyén. Carmen 
Frăţilă színésznő, a szervezet 
alelnöke a kóbor kutyák 
begyűjtéséről, örökbefoga-
dási eseményeikről beszélt a 
Krónikának.

 » ZOLTÁN ILDIKÓ

Ö rökbefogadási napot szerve-
zett nemrég Szatmárnémeti-
ben a Free Life Egyesület: a 

résztvevők ingyen hazavihettek egy 
kutyát. Carmen Frăţilă, a szervezet 
alelnöke, a Szatmárnémeti Északi 
Színház tagja lapunknak elmond-
ta, az emberek nyitottak az ilyen 
jellegű eseményekre, viszont a 
legtöbben kölyökkutyát szeretné-
nek. Rámutatott, ezek sok fi gyel-
met és meleget igényelnek, ezért 
inkább nyáron találnak gazdára. 
A múlt hétvégi sikeres akciót az 
Auchan bejáratánál szervezte 
az egyesület, az alelnök szerint 
nagyon jó az együttműködés az 
áruházzal.

Szatmárnémeti utcáin egyéb-
ként gyakran feltűnnek falkába 
szerveződött vagy magányos 
kóbor kutyák. Ennek egyik oka, 
hogy a gazdák nem ivartalanít-
ják házőrzőjüket, másrészt na-
gyon sokan költöznek külföldre, 

és maguk mögött hagyják ku-
tyáikat. Carmen Frăţilă szerint a 
városban sok olyan körzet van, 
ahol a begyűjtés után két hónap-
pal ismét felbukkan egy négy-öt 
tagból álló falka. „Ameddig az 
emberek nem vállalnak felelős-

séget háziállataikért, ez tíz év 
múlva is problémát fog jelente-
ni. Románia lakosságában nem 
tudatosul, hogy a kóbor ebek 
szaporodásának megakadályo-
zására a saját kutyájuk ivartala-
nítása lenne a megoldás” – fo-

galmazott a színésznő. A Free 
Life Egyesület menhelyén közel 
ötszáz kóbor kutyát látnak el, 
közülük hatvan csak nemrég 
látta meg a napvilágot. Gondo-
zásuk mindennapi feladat. „A 
ketreceket és tálakat tisztítani 
kell, és napi kétszer feltölteni 
edényüket vízzel, nyáron a me-
leg miatt, télen pedig befagy. 
Ezt követően előkészítjük az 
ennivalót, és valaki közülünk 
elkezdi az orvosi kezeléseket, 
mert vannak kutyáink, amelyek 
rászorulnak” – részletezte az 
egyesület alelnöke.

A szervezetet magánszemé-
lyek és cégek támogatják, illetve 
a polgármesteri hivatal is segít 
a kóbor ebek begyűjtésében és 
gondozásában. A kóbor kutyák 
befogása nagyon civilizált mód-
szerekkel történik. Abban az 
esetben, ha valamelyik félénk 
vagy veszélyes, a Tranquilin 
nevű nyugtatót alkalmazzák. 
„Kutyáinkat ivartalanítjuk, be-
oltatjuk, féregtelenítjük, és chi-
pet is kapnak. Az örökbefogadás 
célja, hogy kutyáink jó helyre 
kerüljenek. Ezért pénzt sem 
kérünk, ingyen elvihetik azok, 
akik egy hűséges barátot szeret-
nének otthonukba” – összegzett 
Carmen Frăţilă.

A gazdátlan kutyák örökbefogadására buzdítja az állatbarát látogatókat a szatmárnémeti Free Life Egyesület
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Új nóva a Cassiopeia
csillagképben

Akár egy egyszerű távcsővel 
is megfi gyelhető az éjszakai 

égbolton a Cassiopeiában felfede-
zett új nóva, amely mint egy tavaszi 
virág, úgy virult ki a csillagkép 
sötét egén – olvasható a Csillagá-
szat.hu csillagászati hírportálon. 
Az objektumot március 18-án 
Nakamura Judzsi japán csillagász 
fedezte fel egy 135 milliméteres 
teleobjektívvel, 9,6 magnitúdós 
látszó fényességnél. A beszámo-
ló szerint, amelynek forrása a 
Skyandtelescope.org szakportál, 
négy nappal korábban még semmi-
lyen, 13 magnitúdónál fényesebb 
objektum nem volt látható azon a 
helyen. Március 20-án viszont már 
8 magnitúdósra fényesedett, amit 
már egy egyszerű, 50 milliméteres 
binokulárral is meg lehetett nézni. 
Másnapra a Nova Cassiopeiae 
2021 meg is kapta állandó jelölését 
V1405 Cas néven. A fényerejét rövid 
idő alatt sokszorosára, akár több 
százezerszeresére növelő, majd 
fokozatosan visszahalványuló 
változócsillag, a Cassiopeia csillag-
kép csillagokban gazdag nyugati 
részén található. A csillagkép, így 
a felfedezett objektum is, egész 
éjszaka megfi gyelhető az égbol-
ton. Legmagasabban késő este és 
virradat előtt látható. Mint kifejtik, 
a klasszikus nóvák, mint amilyen a 
V1405 Cas is, olyan szoros kettős-
csillagok, amelyeknek egyik tagja 
egy kompakt fehér törpecsillag, 
a másik pedig vagy egy Naphoz 
hasonló fősorozati csillag, vagy egy 
vörös óriáscsillag. (Hírösszefoglaló)




