
Doi catei vagabonzi si-au gasit familie la \&quot;Mediu\&quot;
Un tarc, doua custi, mancare si o familie permanenta sunt cadourile pe care le-au primit doi catei
vagabonzi saptamana trecuta. Betty, o catelusa de aproximativ trei ani si Marco, de sapte ani au fost
primiti in mijlocul angajatilor de la Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu. "Ca iubitor de animale,
doresc sa va spun ca nu sunt de acord ca animalele fara stapan sa umble in libertate, pe strazi, pentru ca se
pot intampla tragedii. Nu pot fi nici de acord cu acei oameni care doresc omorarea lor, tocmai pentru ca
au avut loc astfel de tragedii, spun eu situatii nedorite, nascute din nepasarea oamenilor si din neglijenta
autoritatilor. impreuna cu colegii mei am decis sa contribuim si noi, intr-o mica masura, la salvarea
cainilor fara stapan, si am adoptat doi caini vagabonzi. Le-am amenajat in curtea agentiei un spatiu care
sa corespunda nevoilor lor, cu tarc inchis si custi", a declarat Bogdan Trif, directorul Agentiei pentru
Protectia Mediului Sibiu.
  
  Atat tarcul cat si custile celor doi catei au fost amenajate cu banii obtinuti din donatii ale personalului
agentiei de mediu Sibiu si ale altor oameni cu suflet. "Ne-a ajutat in acest sens si un doctor veterinar care
a consultat si tratat cateii, urmand ca fiecare sa aiba un carnet de sanatate. in acest fel am salvat doar doua
suflete, pe Marco si pe Betty; acum, daca s-a ales mediatizarea cazului, poate o sa fim un exemplu de
urmat si pentru alte institutii si persoane care au posibilitati similare, pentru ca, in final, prin astfel de
gesturi, dam dovada cu totii de umanitate si responsabilitate", a mai spus Bogdan Trif.
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