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• A koronavírus-vi-
lágjárvány hívta életre 
az Európai Unió hátrá-
nyos helyzetű szemé-
lyek megsegítését cél-
zó programját, amely 
által havi 180 lejes, 
meleg ételre elkölthető 
élelmiszerjegyet biz-
tosítanak az alacsony 
jövedelmű, 75 évnél 
idősebbek és a hajlék-
talanok számára.

ISZLAI KATALIN

A juttatást szabályozó törvényt 
a napokban hirdette ki Klaus 
Iohannis államfő, az új jog-

szabállyal a 2020-ból származó 115-ös 
számú sürgősségi kormányrendeletet 
hagyták jóvá. Utóbbi alapján viszont 
már december óta működik a prog-
ram Romániában.

Csak ételre költhető

Az előírások szerint a havi 180 lej 
értékű támogatást azok a 75 évnél 
idősebb személyek kaphatják meg, 
akiknek jövedelme nem haladja 
meg a szociális nyugdíj minimális 
értékét, azaz a havi 704 lejt. Emellett 

a hajléktalanok is jogosultak a jut-
tatásra. A kártyán szereplő összeg 
csak meleg ételre költhető egyes 
éttermekben vagy kifőzdékben, 
készpénzt viszont nem lehet kiven-
ni róla. A mozgáskorlátozott szemé-
lyek esetében a helyi hatóságoknak 
kell gondoskodniuk a meleg étel 
kiszállításáról. A jogosultak listáját 
a helyi hatóságok állították össze, 
és rendszeresen frissítik. A székely-
földi városokban is számos nehéz 
helyzetben élő személynek jelent 
segítséget a támogatás, olyan jogo-
sultak is vannak azonban, akik nem 
kívántak élni a lehetőséggel.

Nem mindenkinek kellett

Mint a csíkszeredai városháza szo-
ciális igazgatóságától megtudtuk, a 
jogosultak száma nem egyezik meg 
azokéval, akik valóban megkapják 
a juttatást. A hargitai megyeszékhe-
lyen jelenleg összesen 101 személy, 
83 alacsony jövedelmű idős és 18 
hajléktalan részesül a 180 lejes élel-
miszerjegyekben, ám a jogosultak 
száma ennél jóval magasabb lenne, 
de sokan nem tartottak igényt rá. Mi 
több, egyes idősek még a felajánlást 
is bántónak tartották, mondván, 
hogy ők nem szorulnak rá ilyen jel-

legű támogatásra. A szociális igazga-
tóság munkatársai a kártyák kiosz-
tásakor azzal szembesültek, hogy 
sok idős személy teljesen magára 
van hagyva, senki sem gondoskodik 
róluk, és még telefonnal sem rendel-
keznek, ezért nehéz felvenni velük a 
kapcsolatot. Több jogosulthoz napo-
kon keresztül vissza kellett térniük, 
míg sikerült találkozniuk. Minden-
kinek próbálták elmagyarázni, hogy 
ez egy jó lehetőség, de sokakat sem-
miképp sem tudtak meggyőzni, még 
úgy sem, hogy az étel házhoz szállí-
tásának lehetőségét is felajánlották. 
Azok számára viszont, akik éltek a 

lehetőséggel, nagy segítséget jelent 
a meleg étel, amelyhez sokan ház-
hoz szállítással jutnak hozzá, mások 
a vendéglőkben fogyasztják el.

Ahol senki sem utasította el

Az önkormányzatok adatai szerint 
a többi nagyobb székelyföldi város-
ban is sokan részesülnek a támoga-
tásban. Székelyudvarhelyen kezdet-
ben 100 kártyát osztottak szét, azóta 
viszont 92-re csökkent a jogosultak 
száma halálesetek vagy a hajlékta-
lan státusz megszűnése miatt. Arra 
viszont nem volt példa, hogy valaki 
elutasította volna a támogatást a 
városban. Csíkszeredához hasonló-
an sokan házhoz szállítással jutnak 
hozzá a meleg ételhez, de olyanok is 
vannak, akik a Gyulafehérvári Ca-
ritas katolikus segélyszervezet ott-
hongondozási programjának részt-
vevőiként a közhasznú nonprofi t 
szervezeten keresztül kapják meg. 
Gyergyószentmiklóson 60 személy 
jogosult az élelmiszerjegyekre, több-
ségük 75 év feletti, alacsony jövedel-
mű nyugdíjas. Marosvásárhelyen a 
rendelkezésre álló legfrissebb, feb-
ruári adatok szerint összesen 464-en 
voltak jogosultak erre a támogatás-
ra, 319 alacsony jövedelmű, hetven 
évnél idősebb és 145 hajléktalan 
személy.

Meleg étel a rászorulóknak
Havi 180 lejes élelmiszerjegy a nehéz helyzetben lévők számára

Kézbesítésre előkészítve. Kérésre 
házhoz is szállítják a meleg ebédet

◂  FOTÓK: HAÁZ VINCE

H A J N A L  C S I L L A

M arosvásárhely számos la-
kónegyede tele van kóbor 

macskákkal, amelyek kevés vizet 
zavarnak az ott lakók életében, ép-
pen ezért kevés megoldás is születik 
az elszaporodásuk megelőzésére. 
Sok állattartó ugyanis nem gondol 
a macska ivartalanítására, ha pe-
dig vemhesen tér haza a kedven-
ce, akkor utcára teszi a kiscicákat. 
Jeszenszky Henrietta marosvásár-
helyi állatorvos úgy véli, az ivartala-
nítás sokat segítene abban, hogy ne 
kerüljön annyi cica az útra, hiszen a 
macskák évente kétszer-háromszor 
is párosodhatnak, és így egy év alatt 
akár megtízszereződhet az utcán ta-
nyázó cicák száma, még akkor is, ha 
nem mindegyik éli meg az egy évet.

Az ivartalanítás lehet a megoldás

Mivel a macskák védik a területüket, 
ezért sokat verekednek, és megsé-
rülnek, ugyanakkor betegségeket is 
terjeszthetnek, például a terhesekre 
nagyon veszélyes toxoplazmózist. 
Ebből a szempontból jó megoldás 
lehet az ivartalanítás – fejtette ki 
az állatorvos. Bár nem könnyű a 
kóbor macskákat megfogni, de van-
nak cicák, amelyek megszokták a 
tömbház körüli személyeket, akik 
etetik és barátságosabbak velük, ők 
talán meg tudnák fogni, amíg bete-
szik egy ketrecbe, hogy bevigyék az 
állatorvoshoz ivartalanításra. Bár 
nem olcsó mulatság ivartalanítani, 
hiszen a kandúrokat hozzávetőle-
gesen 150 lejért, a nőstényeket 180 
lejért ivartalanítják az állatorvosi 
rendelőkben általában, de a műtét a 
cicákat is sok esetben megkíméli at-

tól, hogy begyulladjon a méhük. „A 
sok tüzelés és hormonváltozás miatt 
gyulladhat be a nőstény macskák 
méhe, a folyamatos hormonváltozás 
lecsökkentheti az immunitásukat, 
ez okozhat méhgyulladást. Amikor 
tüzelnek, a méhnyak nyitva van, 
így könnyebben be tud fertőződni a 
méh, tehát az ivartalanítás csökkenti 
a méhgyulladás rizikóját” – világosí-
tott fel. „A kandúroknál nem annyi-
ra bonyolult a műtét, mert nem kell 
felnyitni a hasfalat, de mivel általá-
nos altatással műtünk, van egy mi-
nimális kockázat benne” – folytatta 
Jeszenszky Henrietta.

Ha magunkhoz vesszük

Marosvásárhelyen néhány állatorvos 
is szokott közös akciót szervezni az 
állatvédő szervezetekkel, amikor pár 
napig előre bejelentkezve be lehet vin-
ni a kóbor állatokat ivartalanításra. De 
megoldás lehet az is, ha befogadunk 

kóbor állatokat, hisz sok állatszerető 
vesz magához utcán élő cicákat, így 
nemcsak az állat napi tejét és vizét vál-
lalják fel, hanem a teljes körű gondo-
zásukat is. Így tett Joó Borbála bioló-
giatanár is, aki két macskát „fogadott 
örökbe” az elmúlt években. Fontosnak 
tartotta mindkét macskája ivartalaní-
tását, ugyanakkor az sem elhanya-
golható szempont, hogy az igencsak 
elszaporodott macskakolóniák sok 
városban élő énekesmadarat ölnek 
meg ösztönüktől vezérelve – mondta 
el Joó Borbála. Marosvásárhely önkor-

mányzata eddig még nem foglalkozott 
intézményesen a kóbor macskák sor-
sával, a kutyamenhelyre sem szállíta-
nak még macskákat, hiszen 
eddig még senki nem jelezte 
ezt problémaként – tudtuk 
meg Libeg Mariustól, a pol-
gármesteri hivatal sajtófele-
lősétől. Ugyanakkor hozzá-
tette, nem zárkóznak el attól, 
hogy felvegyék a kapcsolatot 
helyi állatvédő szervezetekkel, és kö-
zös megoldást találjanak az utcán élő 
macskák sorsára.

Sorsukra hagyott városi macskák – az ivartalanítás megoldást jelenthet
• Lassan a marosvásárhelyi lakótelepek állandó imá-
zsához tartoznak a gazdátlan macskák. Sok állatszerető 
tömbházlakó eteti őket, de az állatgondozáshoz hoz-
zátartozik a féregtelenítés és esetenként a megfelelő 
időben való ivartalanítás is.

Állatot csak felelősséggel tartsunk. 
Egyre több az utcán élő kóbor macska




