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Készülnek a parkolóház tervei
Idén a kivitelezés is elkezdődhet
• A csíkszeredai Ka-
lász lakótelepi több-
szintes parkolóház
műszaki terveit készíti
az ezzel megbízott cég,
ezek véglegesítése és
elfogadása után kö-
vetkezhet a kivitelezés
előkészítése. Az építke-
zés idén el is kezdődhet
–tudtuk meg.

KOVÁCS ATTILA

Noha a városi költségvetés elfo-
gadásakor nem különítettek el 
pénzt a Kalász lakótelepen ter-

vezett többszintes parkolóház építésé-
re, ez nem jelenti azt, hogy idén nem 
kezdődhet el a beruházás – közölte 

kérdésünkre Szőke Domokos. 
Csíkszereda alpolgármeste-
re szerint most a létesítmény 
kiviteli tervei készülnek, és 
mint az egyeztetések során 

kiderült, számos részletet kell 
még a tervezőnek pontosítania ah-
hoz, hogy minden előírásnak, köve-
telménynek eleget tegyen. Ezért még 
több hónapba telik, amíg a dokumen-
tációt véglegesítik, és a helyi önkor-
mányzat el is fogadhatja.

Még várni kell

A kivitelezéshez szükséges közbe-
szerzési eljárást csak ezután írják 

ki, és ennek lezárultával lehet majd 
szerződést aláírni a nyertes aján-
lattevő céggel. Ennek is tulajdonít-
ható, hogy a munkálatok elkezdé-
sének időpontja még bizonytalan 
– legvalószínűbb esetben ősszel
láthatnak munkához, ha a licit
időben lezárul. Az alpolgármester
azt mondta, ha szükség lesz rá, a
költségvetés kiegészítésekor lehet
elkülöníteni pénzt a beruházás
elkezdésére. Mivel idén befejező-

dik a Kalász lakótelep felújítása, a 
kijelölt terület, amely a Tető utcai 
felszámolt garázssor és a dombol-
dal tetején lévő tömbházak, illetve 
játszótér között található, és ahol 
jelenleg is parkoló van, egyelőre 
változatlan állapotban marad.

Több szint, több lehetőség

A parkolóház építése során több 
szintet alakítanak ki, a Tető utcától 

kezdve egy földszint, két további 
emelet, illetve egy terasz ad majd 
helyet a parkoló autóknak. Össze-
sen 356 parkolóhelyet terveztek az 
épületbe, amely 2600 négyzetmé-
tert foglal majd el, teljes, használ-
ható felülete pedig kevéssel meg-
haladja a tízezer négyzetmétert. A 
parkolóhelyek közül tizennégyet 
mozgáskorlátozottaknak tartanak 
fenn, továbbá nyolc külön tároló 
lesz összesen 58 kerékpár számára. 

Az alagsorban, illetve földszinten 
78, az első emeleten 95, a másodi-
kon 96, a teraszon pedig 87 gépko-
csi parkolására biztosítanak helyet. 
A tervek szerint a parkolóház por-
taszolgálati helyiséggel és mozgás-
korlátozottak által is használható 
mosdóval is rendelkezik majd. A 
beruházás teljes költségét a kiviteli 
tervek elkészítésével, felszereltség-
gel, tereprendezéssel, illetve áfával 
együtt 18,1 millió lejre becsülték.

A parkolóház látványterve. Több 
mint 350 autó számára lesz hely
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Vasárnap este fél kilenckor csapó-
dott le a speciális csapda ajtaja a 

Cserehát-negyedi tömbházaktól nem 
messze, foglyul ejtve ezáltal a kétéves 

medvét, amelyet nemrég za-
varhatott el az anyja – tud-
tuk meg Mărmureanu-Bíró 
Leonárdtól, a Nagy-Kükül-
lő Vadász és Sporthorgász 
Egyesület igazgatójától. 
Mint mondta, a vad egyike 

volt annak az öt egyednek, 
amelyet rendszerint láttak a la-

kók garázdálkodni a környéken.

Elszállították a macit

Amikor tegnap reggel a helyszínre 
értünk, már nyugodt volt a csapdá-
ban lévő állat, a vadászok szerint na-
gyon elfáradhatott, hiszen többször 
is megpróbált kiszabadulni. Ekkor 
döntöttek úgy, hogy nem stressze-
lik tovább a medvét, inkább elszál-
lítják egy olyan vadászterületükre, 
amely távol van bármely település-
től. Nagyjából egyórás út vezetett a 
Hargita-hegység lábánál lévő, csak 
terepjárókkal megközelíthető feny-
vesbe, amelyet a medve új élőhe-
lyének szántak. Mărmureanu-Bíró 
rámutatott, szándékosan olyan hely-
színt választottak, ahol három etető 

is van a helyszínen, hogy az egyed 
könnyebben életben maradjon a szá-
mára ismeretlen területen.

Szabadon engedése sem volt egy-
szerű. Két vadőr gumilövedékeket 
töltött fegyverébe, hogy mellé lőve 
ezzel kergessék az erdőbe a nagyva-
dat. Az egyesület igazgatója ugyan-
akkor éles lőszert tett a puskájába 

a biztonság kedvéért, hogy szükség 
esetén közbeléphessen. „Nem hagy-
hatom, hogy bárki is megsérüljön 
a jelenlévők közül. Persze csak a 
legvégső esetben használom majd 
a fegyvert” – fogalmazott. Szeren-
csére nem is kellett lőjön, hiszen a 
csapdából kilépő medve szétnézett, 
majd egyenesen az erdő felé vette az 

irányt. A vadászegyesület nagyjából 
egy évvel ezelőtt építtette a külön-
leges csapdát, amelynek elkészíté-
séhez kanadai példát vettek alapul. 
Azóta több helyszínen is elhelyezték, 
és bár négy medve is járt a környé-
kén, eddig egyik sem sétált bele. A 
szakember szerint az elszenvedett 
sokk miatt nem valószínű, hogy a be-
fogott egyed valaha is visszatérne az 
emberek közelébe. Ha mégis gondok 
adódnak a jövőben az említett vadál-
lattal, muszáj lesz kilövési engedélyt 
kérni rá – közölte Mărmureanu-Bíró 
Leonárd. Hozzátette, Romániában ez 
az első eset, amikor csapdával fog-
tak be és szállítottak el egy medvét, 
ezért örül, hogy sikerrel jártak. „Ez 
esetben az emberek és a medve is jól 
járt” – jegyezte meg.

Csapdával fogtak be egy garázdálkodó medvét
• Kétéves medvét fogott a székelyudvarhelyi Cserehát
lakóteleptől nem messze a Nagy-Küküllő Vadász- és
Sporthorgász Egyesület az ebből a célból megépített
csapdájával. A vadat a Hargita-hegység lábához szállí-
tották, majd szabadon engedték. A cél az volt, hogy a
kilövés helyett új esélyt adjanak a fiatal medvének.

Egy fenyvesben engedték szabadon a 
medvét távol a lakott területektől
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