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• Polgármesteri 
hivatalokkal és civil 
szervezetekkel köt 
együttműködési szer-
ződést a Maros me-
gyei önkormányzat a 
bántalmazott állatok 
ellátása és gondo-
zása érdekében. A 
rendőrség intézkedik 
a bejelentett esetek 
ügyében, a megyei 
tanács pedig állja a 
költségeket. 

A N T A L  E R I K A

A bántalmazott állatok vé-
delmére vonatkozó törvény 
még elég új, és bár érvény-

be lépett már, az alkalmazása, a 
körülmények megteremtése lassan 
halad. Sanda Vițelar, a Maros Me-
gyei Tanács szóvivője a Székelyhon 
érdeklődésére elmondta, felhívták 
a megye polgármesteri hivatalai-
nak és az állatvédelemmel foglalko-
zó civil szervezeteknek a fi gyelmét, 
hogy amennyiben lehetőségük van 
állatmenhely létesítésére és mű-
ködtetésére, illetve ha fenntartanak 
ilyen jellegű menhelyet, jelezzék a 
megyei tanácsnak együttműködés 
szándékával. Ahogy a szóvivőtől 

megtudtuk, eddig Marosludas Pol-
gármesteri Hivatalával kötöttek 
szerződést, és esély van rá, hogy 
hamarosan a marosvásárhelyi vá-
rosházával is létrejön az együttmű-
ködés. „Valamennyi polgármesteri 
hivatalnak és 80 civil szervezetnek 
küldtünk levelet, hogy együttmű-
ködésre biztassuk, várjuk, hogy vá-

laszt kapjunk” – mondta el érdeklő-
désünkre a szóvivő.

Szerződés és számlák 
szükségesek

Az állatrendőrségek, amelyeket 
a megyei rendőrségek keretében 
alakítottak meg, együttműköd-

nek a megyei önkormányzatokkal. 
Amennyiben valaki állatbántal-
mazást észlel, értesíti a rendőr-
séget, amely kiszáll a helyszínre, 
és ha beigazolódik a bántalmazás 
ténye, az állatot a legközelebbi 
menhelyre szállítják, ahol megfe-
lelő ellátást biztosítanak számára. 
Az így keletkezett kiadásokat a 

megyei tanács fedezi. „Mindeze-
ket természetesen számlákkal kell 
bizonyítani, hogy elszámolhassuk 
a kiadásokat” – hangsúlyozta Sa-
nda Vițelar.

Szabadságvesztésre is 
számíthatnak

Gheorghe Filip, a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvivője a 
Székelyhon megkeresésére elmond-
ta, működik az állatrendőrség, és 
ha valaki olyan esettel találkozik, 
amikor egy háziállat vagy kedvte-
lésből tartott állat bántalmazásáról 
van szó, akkor a rendőrség-
hez fordulhat. A Hargita 
megyei rendőrség egy köz-
leményt is kiadott, amely 
kitért a harci kutyák nevelé-
sére is. Amennyiben azt nem 
a törvénynek megfelelően 
tartják – agresszív viselke-
désre nevelik vagy provokál-
ják –, súlyos pénzbírsággal illetik a 
gazdáját, de akár el is vehetik tőle 
az állatot.

Ha a rendőrség bűncselekmény 
elkövetését állapítja meg, akár sza-
badségvesztés is várhat az állat 
bántalmazójára. Az eset súlyossá-
gától függ, hogy az állatvédelmi 
rendőrség szabálysértést állapít 
meg és bírságot ró ki, vagy bűncse-
lekmény gyanújával indít nyomo-
zást – mondta Gheorghe Filip, azt 
is hangsúlyozva, hogy amennyiben 
bizonyíték van arra, hogy a tulajdo-
nos bántalmazza az állatot, házku-
tatási parancs sem szükséges, hogy 
a rendőrök behatoljanak az adott 
magánterületre.

Bűncselekménynek minősülhet 
az állatkínzás Romániában is
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I lyen elhanyagolt sosem volt a 
város. Gyom uralja a köztéri vi-

rágágyásokat városszerte – állapí-
tották meg többen a városi közál-
lapotokkal foglalkozó közösségi 
oldalakon még múlt héten is. Pár 

napja azonban a Szent Ist-
ván téri körforgalomban 
kertészeti munkások jelen-
tek meg, gyomláltak, ezzel 
elmondható, hogy elkez-
dődött a virágosítás. 

Pénteken pedig a régi 
kórház elé hívta a város-

vezetés a sajtót, hogy megmutassa, 
miként valósítják meg az általános 
iskolák számára kiírt, köztéri virá-
gágyások díszítését célzó pályázat 
egyik nyertes tervét. 

Változtatnak 
az eddigi módszeren

Amíg az iskolások és a kivitelező 
szakcég alkalmazottai bukszusfá-
kat és különböző egyéb növényeket 
helyeztek el a körágyásban, Cser-
gő Tibor polgármester reagált arra, 
amit Bajkó László képviselő vetett 
fel az egy nappal korábbi tanácsü-
lésen. A képviselő nem kapott akkor 
konkrét választ arra, hogy a mun-
kálat odaítélése milyen formában 
történt, és azt nehezményezte, hogy 
gyergyószentmiklósi szakcégeket 
nem kerestek meg ezzel. A polgár-
mester szerint nem lényeges, hogy 
gyergyói vagy sem az érintett cég; 
annak adták oda, aki vállalni tudta 
az elvárt elképzelések megvalósítá-
sát. Ez ugyanaz a cég, amely tavaly 
a szabadidőparkot is növényekkel 
telepítette be.

A most kezdődött és az időjárás 
függvényében néhány hét alatt 
megvalósuló növénytelepítés 110 
ezer lejbe kerül, míg tavaly 250 
ezer lejt költött az önkormányzat a 
város virágokkal való díszítésére – 
közölte Csergő. 

A polgármester kijelentette, 
nem híve annak az eljárásnak, 
ami eddig jellemző volt, azaz hogy 
évente többször újraültették külön-
böző virágokkal a virágágyásokat. 
Most évelő növényeket telepítenek, 
kétéves garanciával, azaz ha ki-
pusztulnának, a cégnek kell pótol-
nia ezeket. 

Kérdés, hogy ki fog kaszálni

Az önkormányzat az elmúlt évek-
ben számos eszközt, gépet vásárolt 
azzal a céllal, hogy saját hatáskör-
ben végezzék a közterület-karban-
tartási feladatokat. Kaszálógép, fű-
nyírók és más gépek is várják, hogy 
a parkokban, játszótereken munkát 
végezzenek, és vannak emberek 

is, akiknek ez a feladat szerepel 
a munkaköri leírásában. Egyelő-
re azonban nem lehet tudni, hogy 
ezeket miként fogják használni. 
Ugyanis – mint a polgármester el-
mondta – még nem mérték fel, hogy 
mi az, amit el tudnak végezni. Kilá-
tásban van, hogy lesznek feladatok, 
amelyeket ki fognak szervezni kül-
ső kivitelezőknek.

Évelő növények előnyben: nyáron kezdődő virágültetés Gyergyószentmiklóson
• Többen is kifejezték nemtetszésüket az elmúlt hónapokban amiatt, hogy a gyer-
gyószentmiklósi parkok, zöld felületek virágágyásaiban csak a gyomok és a telet 
túlélt virágok voltak láthatók. Jó hír, hogy elkezdték a városszépítést.

A régi kórháznál iskolásokat is 
bevontak az ágyás beültetésébe
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Következménnyel jár az állatkínzás
Együttműködés a bántalmazott állatok védelmében – összefognak az intézmények




