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Félszáz ebet 
gyűjtenének be

Hadjárat a kóbor 
kutyák ellen

A rengeteg lakossági felkéré-
seknek eleget téve kóborkutya-
befogási akciósorozatot indít az 
udvarhelyi polgármesteri hivatal. 
június folyamán közel ötven gaz-
dátlan ebet gyűjtenek be. 

M. L. F.

Szerződés alapján az Ave köz-
tisztasági vállalatot bízta 
meg a polgármesteri hivatal 

Székelyudvarhelyen a kóbor ku-
tyák befogásával. Mivel az utób-
bi hetekben a hivatal elég sok, 
a témával kapcsolatos panaszt 
jegyzett, annak megelőzéseként 
is, hogy valakit a gazdátlan ebek 
bántsanak, kutyabefogási akció-
sorozatot indítottak. Az elmúlt 
napok alatt tizenegy kutyát fog-
tak be és szállítottak a II. Rákóczi 
Ferenc utcai városi menhelyre. Az 
akció az elkövetkező napokban is 
folytatódik, így továbbra is érvé-
nyes a polgármesteri hivatal arra 
vonatkozó felhívása, hogy min-
denki kösse meg, tartsa kerítésen 
belül házi kedvencét, hogy az ne 
váljon a sintérek áldozatává. Az 
illetékesek tudják, a jelenséget 
nem lehet teljesen felszámolni, ám 
abban reménykednek, hogy még 
ebben a hónapban negyven-ötven 
kóbor kutyát sikerül befogniuk – a 
szám pedig azt jelzi, valóban elsza-
porodtak a településen a gazdátlan 
ebek. Nagyjából sikerült lokalizál-
ni, bemérni ezen kutyák tartózko-
dási helyét: nagyobb falkákban a 
Csereháton, a II. Rákóczi Ferenc 
utcában és a Tábor, illetve a Beth-
len negyed bizonyos pontjain for-
dulnak elő gyakrabban.

A kutyák befogását és a men-
helyen történő tartásukat törvény 
szabályozza: az ebeket uniós elő-
írásoknak megfelelően altatópisz-
tollyal kábítják el. Ez korszerű 
megoldásnak számít, a gond csak 
az, hogy lőtávolságnyi közelségbe 
kell kerülni a kutyához, illetve míg 
az altatószer hat, addig a kutya el-
iszkolhat. A menhelyen kötelező 
módon egy hétig orvosi felügyelet 
alatt kell tartani a kutyákat, majd 
ezt követően az állatorvos dönt 
sorsukról: ha van gazdi, pénz el-
lenében kiválthatja, illetve ha a 
kutya betegséghordozó, akkor el-
altatják.

Legjobb esetben is csak decemberre Lehet kész a sportcsarnok

Tervezési hibák miatt csúszik az átadás

romániában egyedüLáLLó kezdeményezés

Tábor cukorbeteg gyermekeknek

hírfolyam

> Borboly Csaba válaszol. A székelyud-
varhelyi Sztár Rádió reggeli Vekker című mű-
sorának vendége lesz június 30-án 7–8 óra kö-
zött Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsá-
nak elnöke, és a műsorvezető kérdései mellett 
a hallgatók kérdésére is válaszol. A hallgatók 
kérdéseiket előzetesen a star@d3.ro e-ma-
il címen tehetik fel, vagy az adás ideje alatt a 
0266–218115-ös telefonszámon. Műsorveze-
tő: Szász Csaba. Ugyancsak június 30-án, 9 óra 
30 perctől Borboly Csaba a székelykeresztúri 

Vox FM rádióban válaszol Fülöp Edit műsor-
vezető, illetve a hallgatók kérdéseire. A hallga-
tók kérdéseiket előzetesen az office@voxfm.ro 
e-mail címen tehetik fel vagy az adás ideje alatt 
SMS-ben a 0749–236655-ös telefonszámon.

> Csodakosár: megvannak a dobogó-
sok. Lezárult a Szent László Kistérségi Társu-
lás Csodakosár címmel meghirdetett játéka. A 
szervezők célja az volt, hogy – amint Gál Bar-
na ötletgazda elmondta – „kissé belopjuk ér-
tékeinket a köztudatba, ráirányítsuk az itt élő 
emberek figyelmét arra a sok-sok szépségre, 

amelyek körülölelik életünket”. A versenyen a 
legjobban értékeltek a vágási cserefák voltak. 
A vágási templom mellett sorakozó fák kb. 
300-400 évesek, a legenda szerint a trinitárius 
szerzetesek ültették a 12 apostol tiszteletére. 
Mára már csak 9 fa tanúskodik Vágás és Szé-
kelydobó történelméről. A második helyre a 
petki székely ruhát szavazták: a népi szövés 
méltán szerzett hírnevet a településnek. A 
játék harmadik helyezettje a székelyderzsi 
erődtemplom lett. Az UNESCO világ-
örökség részét képező unitárius vártemplom 
Udvarhelyszék egyik legrégebbi temploma. 

> Áramszünet tíz faluban. A Villa-
mossági Vállalat vezetősége felhívja a la-
kosság figyelmét, hogy június 28-án és 
30-án 9 és 15 óra között felújítási mun-
kálatok miatt szünetel az áramszolgálta-
tás Homoródremetén és Gyepesben. Ma 
reggel kilenc és délután három óra között 
Homoródalmáson sem lesz áram a polgár-
mesteri hivatal és az oklándi kijárat között, 
reggel nyolc és délután hat között pedig 
Hodgyában, Farcádon, Sükőben, Lengyel-
falván, Dobóban, Bétában és Vágásban is 
szünetel az áramszolgáltatás.

hatvannyolc, zömében hargita és 
kovászna megyei cukorbeteg gyer-
meknek szerveztek egyhetes tábort 
bálványoson. A tizedik kiadásához 
érkezett rendezvény egyedülálló-
nak számít romániában.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Egy ötéves, két és fél éves 
kora óta cukorbeteg székely-
udvarhelyi kislány volt a legfi-

atalabb résztvevője annak a vasárnap 
véget ért bálványosi tábornak, ame-
lyet a Kovászna megyei cukorbeteg 
gyermekek és fiatalok egyesülete 

szervezett. A 68 fiatal között szép 
számmal voltak udvarhelyszékiek, 
de háromszékiek, kolozsváriak és 
vásárhelyiek is táboroztak – az ifjab-
bak szülői felügyelet mellett.

„A szórakozás mellett az okta-
táson volt a fő hangsúly” – nyilat-
kozta a Hargita Népének Dobolyi 
László szervező. Az egyesület el-
nöke örömét fejezte ki, hogy évről 
évre egyre többen vesznek részt, 
remekül érzik magukat, ami szerin-
te nem csoda, hiszen „a fiatalok itt 
sorstársak között vannak”.

A szervező mondandóját tá-
masztotta alá az agyagfalvi Sala 

Irma is, aki – a többi udvarhelyszéki 
gyermek táboroztatását is támogató 
Dr. Verestóy Attila Alapítvány jóvol-
tából – cukorbeteg kisfiát, Balázst kí-
sérte el a táborba. „Azon túlmenően, 
hogy a gyermekek nagyszerűen érzik 
magukat a táborban, az előadások-
nak köszönhetően roppant hasznos 
ismeretekkel gazdagodik szülő és 
gyermek egyaránt” – mondta az 
anyuka. Délelőttönként ugyanis 
az előadásoké volt a főszerep: orvo-
sok, diabetológusok értekeztek a cu-
korbetegségről, az inzulinbeadás mó-
dozatairól, illetve hemoglobinacea-
mérés és szemfenékvizsgálat is volt. 

Táborozásról lévén szó, természete-
sen a szórakozás sem maradhatott el: 
volt helytörténeti vetélkedő, légvár, 
szumó, valamint fürdés a Szent An-
na-tóban, és aki részt vett a vetélke-
dőkben vagy a reggeli tornán, annak 
ajándékokra beváltható tábori pénz, 
„diabka” volt a jutalma.

„Minden áldott évben megren-
dezem a tábort, az biztos, hiszen lá-
tom, hogy boldogok a gyermekek” 
– mondja Dobolyi László. A tábor 
jubileumi, tizedik kiadásához érke-
zett: a résztvevők ezt egy hatalmas 
– természetesen diabetikus – torta 
elfogyasztásával ünnepelték meg.

tovább tart a bányai jános mű-
szaki kollégium sportcsarnok-
építési kálváriája: tervezési hi-
bák miatt akadozik a munkálat. 
az intézmény igazgatója úgy sac-
colja, a tervezett szeptemberihez 
képest december előtt nem lesz 
átadás.

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Hét éve adta be igényét 
egy nemcsak iskolai, ha-
nem városi érdekeltségű 

sportcsarnok építésére a székely-
udvarhelyi Bányai János Műszaki 
Kollégium. Tavaly áprilisban el is 
kezdődtek a munkálatok, akkor 
minden illetékes azt közölte, jó 
esély van arra, hogy az idei iskola-
kezdésre átadják a létesítményt – a 
telepen tavaly kihelyezett tábla sze-
rint a munkálatok határideje 2011. 
június 23. Tavaly októberben az is-
kola igazgatója, Szakács Paál István 
azt nyilatkozta, az időpont nem 
tartható, legjobb esetben is októbe-
rig készül el a csarnok. Az építkezés 
során ugyanis felmerült egy problé-
ma: „Egy helyen a statikus hibát vé-
tett. Több mint két hónapja kéri a 
kivitelező a kolozsvári szakembert, 
hogy jöjjön le, javítsa ki a hibát, 
amely miatt az egyik falnál vissza 
kellett fogni a munkálatokat.”

Tegnap lapunkkal az igazgató 
tudatta, újból döcög az építkezés, 
hiszen kiderült, a tetőzetnél tervezési 
hibák vannak, emiatt pedig Szakács 
Paál saccolása szerint a munkálatok 
újabb három-négy hónapot csúszhat-
nak. „Iskolakezdésre nem lesz meg, 
legjobb esetben sem készül el decem-
ber előtt, mert a kivitelező nem kapta 
meg azokat a terveket, melyek alap-
ján a tetőzetet meg kellene rendelje. 
Az Országos Befektetési Társasággal 
(CNI) tudatták ezt, az pedig kérte a 
polgármesteri hivatalt és az iskolát, 
hogy rendezzék a problémát. Úgy 

tűnik, most már kaptak valamilyen 
tervet, mely alapján tetőzetet tud-
nak rendelni, ám ennek a legyártási 
ideje két-három hónap, addig csak 
belső munkálatokat tudnak végez-
ni” – részletezte az igazgató. Szerinte 
amíg ez a probléma fel nem merült, 
egészen jól haladtak az építkezéssel. 
„A tervezőnek alvállalkozóként be-
dolgozó kolozsvári statikus hibájából 
keletkezett a legújabb csúszás” – foly-
tatta Szakács, aki már akkor is boldog 
lenne, ha decemberre végre sikerülne 
befejezni a munkálatokat. Az iskola 
igazgatója szerint ugyanakkor ha-

marosan a városnak is ki kell vennie  
részét a munkálatokból, hiszen az 
épület körüli infrastrukturális beru-
házások költségeit a városnak kell 
fedeznie, illetve a sportcsarnok be-
rendezéseit is a városi büdzséből kell 
megvásárolni.

A CNI-n keresztül lebonyolí-
tott beruházás összköltsége közel 
kétmillió euró, amelyért cserébe a 
város egy korszerű sportcsarnokot 
kap – itt a tanintézmény lebonyo-
líthatná tanóráit, a városi professzi-
onális sportklubok pedig edzésekre, 
mérkőzésekre használhatnák majd.

A Bányai János Műszaki Kollégium épülő sportcsarnoka. Elszámolták fotó: Máthé lászló ferenc


