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Medvék pusztítanak
Állatokat ölnek, búzatáblákban tesznek kárt

ISZLAI KATALIN

S ohasem okoztak az ideihez 
hasonló mértékű gondot a 
településre bejáró medvék 

Csíkszentdomokoson. Mint Albert 
Alfonz Páltól, a község alpolgár-
mesterétől megtudtuk: a helyzet 
egyre aggasztóbbá válik, hiszen 
esténként a település több pont-
ján összesen mintegy tíz medvét 
lehet látni napi rendszerességgel. 
Főként a község balánbányai és 
marosfői kijáratainak környékén, 
az erdős részeknél tűnnek fel, de 

már a házakat is megközelítik, 
illetve az is előfordult, hogy ud-
varra is betörtek. Erre korábban 
sohasem volt példa, a medvék szá-
mának megsokszorozódása pedig 
az általuk okozott károk számát is 
megnövelte.

Megduplázódott a kár

Ebben az évben már most kétszer 
annyi kárt jegyeztek, mint tavaly 
egész évben. A medvék a nyár fo-
lyamán juhokat, kutyákat, bor-
júkat, teheneket pusztítottak el, 
illetve számos búzatáblát tettek 
tönkre. A nagyvadak által okozott 

kár több mint húszezer lejre tehető. 
„A nagyobb probléma viszont az, 
hogy esténként nyolc és tizenkettő 
között lehet megszámolni a med-
vék számát a településen, ráadá-
sul több bocsos anyamedve is van 
közöttük. Megközelítik a házakat, 
ezáltal az embereket is veszélyezte-
tik, már lakossági bejelentéseket is 
kaptunk, hogy bemerészkedtek az 
udvaraikra” – nehezményezte az 
alpolgármester. Hozzátette: az ösz-
szes esetben jelentették a medvék 
okozta pusztítást és kártérítést 
igényeltek, a probléma azonban 
ezáltal nem oldódik meg, sőt egyre 
csak fokozódik.

Kukázó medve. 
Csíkszentdomokos hamarosan 
Tusnádfürdő sorsára juthat
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H E G Y I  Z S U Z S A N N A

A Dózsa György, Békény és Ha-
lászok utcákra eső útszakasz 

felújítása az ivóvíz- és szennyvíz-
rendszer rendbetételével kezdődik 
szeptember második felében – mond-
ta Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós 
polgármestere, hozzátéve, hogy ezt 
követően lesz az út- és járdaépítés. A 
munkálatok megkezdése előtt egyez-
tetésre hívják a lakókat, hogy minden 
részletet tisztázzanak, mert a földgáz 
bevezetésére is lehetőségük volna 
az ott élőknek. „A hét elején adtuk 
ki a munkakezdési parancsot mind 

a teherforgalmi út javítására, mind 
pedig a kanalizálásra” – közölte a 
városvezető. A közbeszerzésen nyer-
tes cégekkel folytatott egyeztetés 
alapján szeptember második felében 
kezdik el a munkát, addig a kivitele-
zők megrendelik a szükséges anya-
gokat. „A víz- és csatornarendszer 
modernizálásával és szükség esetén 
bővítésével kezdik, majd ezt követi 
az útépítés. Mindezt a Dózsa György 
utca elejétől kezdik” – ismertette az 
elöljáró. Hozzátette: „amikor konkre-
tizálódik, hogy mikor lesz az első ka-
pavágás, a helyszínen tájékoztatják a 
lakókat, ismertetve az ütemtervet és 
a földgázhálózat kiépítésének lehető-
ségét”. Utóbbit a lakóknak kell kérni-

ük, és saját költségre történhet meg, 
mert bár a törvény lehetőséget ad 
arra, hogy ez közpénzből valósuljon 
meg, a városnak erre nincs pénze.

Jelenleg még kérdéses, hogy a 
munkálatok idején hova terelik 
majd el a forgalmat erről az útsza-
kaszról. Szóba került részleges és 
teljes útlezárás is.

Az előzményekről

Az 1,18 kilométeres teherforgalmi utat 
2017-ben készült tervek alapján újítják 
fel, a fejlesztési minisztérium fi nanszí-
rozásával. A beruházásra szánt összeg 
első körben kevésnek bizonyult, ezért 

az első versenytárgyalásra nem jelent-
kezett kivitelező. Az árak aktualizálása 
után a beruházás értéke meghaladta a 
4,3 millió lejt. Ennyi pénzért vállalta a 
munkálatokat a tavasszal licitet nyert 
csíkmindszenti Winfor Trade Kft .. A 
szerződésben foglaltak szerint a Dózsa 
György utcában aszfaltoznak, mindkét 

oldalon járdát építenek, valamint ke-
rékpársávot és nyolc parkolóhelyet is 
létrehoznak, a Halászok és a Békény 
utcában pedig járda készül és aszfalto-
zás lesz. Az útszakasz teljes hosszában 
megoldják az esővíz-elvezetést is. A 
víz- és csatornahálózaton a csíkszere-
dai Hidrotran nevű cég fog dolgozni.

Elkezdik a teherforgalmi út javítását Gyergyószentmiklóson
• Kiadta az önkormányzat a munkálatkezdési parancsot a 
gyergyószentmiklósi teherforgalmi út javítására, valamint 
a víz- és csatornahálózat bővítésére és modernizálására.

Ráfér a felújítás a gyergyószentmiklósi terelőútra
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• Egyre nagyobb gondot okoz a medvék túlszaporodása Csíkszentdomokoson is: 
a településre napi rendszerességgel több mint tíz nagyvad jár be, erre korábban 
sohasem volt példa. A medvék rengeteg kárt okoztak a nagyközségben, állatokat 
pusztítottak el, mezőgazdasági területeket tettek tönkre.

Gyógynövényes Nyílt Nap
Gyógynövényes nyílt napot tartanak a lókodi tájház udvarán pénte-
ken. A találkozó programjában szerepel többek között gyógynövényes 
börze, különböző témához kapcsolódó előadások, kézműves-foglalko-
zások, valamint műhelybeszélgetések. 

• RÖVIDEN 

L apkóstoló kampányunk nyertesé-
nek tegnap adtuk át a vadonatúj, 

Caprioló Bianca típusú kerékpárt: már 
meg is van a bringa új tulajdonosa, 
árulta el nyertesünk, születésnapra 
készül a család, ez lesz a meglepetés.

Nyugalmazott tanítónő, két gyer-
mek édesanyja és négy unoka büszke 
nagymamája, viszont a kerékpározós 
éveit már maga mögött hagyta, me-
sélte mosolyogva Berta néni. „Fiatal 
koromban sokat bicikliztem, akkor 
kezdő pedagógusként vidéken dol-
goztam” – elevenítette fel. Húsz évvel 
a nyugdíjazása után, most az unokák 
és az olvasás töltik ki napjait: minden 
reggelt az újsággal kezdi, átlapozza a 
friss számot, majd este tüzetesebben is 
átolvassa. A délután az unokáké: a két 
kisebbik él itthon, velük tanul, amikor 
teheti. „Sok könyvet, tankönyvet elbírt 

ez a régi asztal, és még mindig napon-
ta használjuk” – mutat az impozáns 
darabra, majd hellyel kínál. Berta néni 
hűséges volt lapunkhoz, korábban az 
Udvarhelyi Híradóra, most a Székely-
honra is mindig előfi zet. Színvonala-
sabb, mint elődje, mondja, de lehetne 
benne több udvarhelyi, udvarhelyszé-
ki hír. „Szeretem az irodalmat – ez 
talán szakmai ártalom is –, így kivált-
képp értékelem, hogy most van a lap-
nak irodalmi melléklete, illetve a többi 
heti, havi kiadványokban sok remek 
riport” – sorolja. Középső unokájának 
most, szeptember 15-én lesz a szüle-
tésnapja, a nyeremény-kerékpárt 
neki szánja, árulta el Simén Berta. 
„Soha életemben semmit, még egy 
fogpiszkálót sem nyertem. Rendkí-
vül örülök, szép meglepetést köszön-
hetek a Székelyhonnak” – jegyezte 
meg búcsúzóul. (Kovács Eszter)

Gazdára talált a kerékpár
• Az olvasás számára élethosszig tartó szenvedély, 
ezért lapunkat is évek óta, minden nap, elejétől a végig 
elovassa, magyarázta Simén Berta. 

Nagyszerű ajándék lesz 
a nyereménybicikliből
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