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Óvatosságra intenek
Aggódnak a külföldről kényszerből hazatérők miatt
• Bár a közösségi 
oldalakon egyre gyak-
rabban számolnak be 
lakások feltöréséről, 
lopásokról, a Har-
gita és Maros megyei 
rendőrök ilyen jel-
legű számadatokkal 
egyelőre nem rendel-
keznek. Mindenképp 
fokozott óvatosságra 
intik a lakosságot, és 
azt ígérik, hogy ők is 
fokozottan odafigyel-
nek a közbiztonságra.

SIMON VIRÁG

T öbb Maros megyei közössé-
gi csoportban jelentek meg 
olyan bejegyzések, ame-

lyek tömbházlakások feltöréséről, 
magánlakásokból történő lopá-

sokról számoltak be. Volt, 
aki saját esetét mesélte el, 
míg más csak hallomásból 
közölt számadatokat. Aki 
saját tömbházlakása feltö-
réséről beszélt, elmondta, 

hogy ők több napig nem tar-
tózkodtak otthon, és a helyszínelő 
rendőrség megállapítása szerint a 
tolvajok egy vékony fadarabot tet-
tek az ajtórésbe, hogy lássák, van-e 

járás. Egyébként a lakásban nem 
volt pénz, értéktárgy, a gyerekek 
Lego építőkockára gyűjtött 70 lejé-
vel távoztak a tolvajok. A hozzászó-
lásokból kiderül, sokan aggódnak 
amiatt, hogy külföldről hazajött sok 
olyan személy is, akinek kint sem 
volt hivatalos munkája, és itthon, 
karanténban van vagy nem, de nem 
lesz miből megélnie.

A Maros megyei rendőrség 
sajtószóvivője, Emanuela Farcas 
érdeklődésünkre nem tudta meg-
mondani, hogy az utóbbi időszak-
ban nőtt-e a lakásfeltörések, lo-
pások száma. Mint kifejtette, nem 
készült ilyen jellegű kimutatás, 
nem érezték, hogy erre szükség vol-
na. Ugyanakkor hozzátette, hogy a 
rendőrök megnövekedett munkájuk 
mellett továbbra is odafi gyelnek a 

közbiztonságra, ellenőrzik az éjsza-
ka utcán lévőket.

Hargita megyében sem fi gyel-
tek fel különösképpen a betörések, 
lopások megnövekedésére. Mint 
Gheorghe Filip, a megyei rendőr-
ség sajtószóvivője a Székelyhonnak 
elmondta, nagyon fontos, hogy ha 
valaki nem az otthonában tartóz-
kodik, hanem például rokonánál 
ragadt vagy intézményesített karan-
ténban van, ne közölje ezt a közös-
ségi oldalakon, hiszen sokan erre 
fi gyelnek és ezt kihasználják. Filip 
szerint bár jelenleg a megszokott-
nál többen tartózkodnak otthon, és 
ez azt jelentheti, hogy szinte egy-
általán nem vagy csak rövid ideig 
maradnak üresen a lakások, azért 
jó fi gyelni az ajtók, ablakok, kapuk 
bezárására. 

Vigyázzunk pénzünkre, 
értéktárgyainkra
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N em volt az a megszokott keddi 
zsongás tegnap a székelyud-

varhelyi városi piacon, jól láthatóan 
nemcsak az árusok, de a vevők szá-
ma is megcsappant.

Kibéden termesztett zöld-
ségeit árulta a piacon Ma-
daras Árpád, aki elmondta, 
nagyon kevés a vásárló, 
most negyedannyi terméket 
ad el, mint korábban. „Ah-
hoz, hogy el tudjam adni 

az árumat, legalább két évre 
előre kell gondolkozzak, hiszen 

magokat kell termeljek, azokat a kö-
vetkező évben el kell vessem, meg 
kell termeljem a zöldségeket, s még 

a piacra is el kell vigyem. Ha ez nem 
jön össze, akkor egyszerűen csődbe 
megyek” – futtatta végig a gazda, 
hozzátéve, hogy noha Székelyudvar-
helyre szól a személyazonossági iga-
zolványa, kétséges, hogy a továbbiak-
ban árusíthatja-e kibédi terményeit a 
piacon. Hangsúlyozta, azt szeretné, 
ha a városi piacon továbbra is eladási 
lehetőséget biztosítanának azoknak a 
termelőknek, akik eddig is rendszere-
sen oda jártak.

Bágyi Ibolya, aki Nagygalamb-
falváról hozta el terményeit, nagyon 
bizonytalannak érzi a jövőt, hiszen 
egyre kevesebb ember vásárol a jár-
ványveszély miatt. Akik eljönnek, 
azok is nagyon távolságtartók. El-
mondása szerint az árusok száma is 
megcsappant a piacon, az idősebb 
termelők már el sem jönnek. „Na-

gyon kevesen vagyunk, és minden-
ki igyekszik betartani az óvintézke-
déseket. Ilyen vita nincs közöttünk, 
betartjuk a két méter távolságot 
egymás és a vevők között, és kesz-
tyűt is használunk” – fogalmazott. 
Ők és néhány társuk mindennap 
igyekeznek jelen lenni a piacon, 
hogy el tudják adni megtermelt ja-
vaikat, hiszen azok tönkremennek, 
ha nem tudják időben értékesíteni. 
Már azon is gondolkodik, hogy ha 

kiterjesztik a kijárási tilalmat (ami 
mától meg is történt), esetleg saját 
házuk udvaráról fognak árulni. Ám 
kérdés, hogy kiknek?

További szigorítások

Zörgő Noémitől, a polgármeste-
ri hivatal szóvivőjétől megtudtuk, 
hogy Székelyudvarhelyen az összes 
kispiacot bezárták, árulni már csak 
a városi piacon lehet, amelyet rend-

szeresen fertőtlenít az intézmény. 
Mától ugyanakkor az itt érvényes 
óvintézkedések is szigorodni fognak. 
Ez egyebek mellett azt jelenti, hogy 
csak az udvarhelyszéki árusok jö-
hetnek el, akik ebben a térségben is 
termelték meg javaikat. Más zónából, 
netalán megyéből senki sem adhatja 
el terményeit a piacon. Mindemellett 
az eladóknak maszkot és kesztyűt 
kell viselniük, valamint be kell tar-
taniuk a két méter távolságot egy-
mástól és a vásárlóktól. Utóbbi kö-
telezettség a vevőkre is vonatkozik. 
Az új szabályozást táblákon fogják 
közzétenni a vásártéren, ugyanak-
kor az árusokat telefonon is értesí-
tik. A mától életbe lépő teljes kijárási 
tilalom alkalmazási módszertana 
ugyanakkor lapzártánkkor még nem 
volt ismert, ezért nem volt világos 
tegnap este, hogy lesznek-e további 
szigorítások a piacok esetében.

Újabb szigorítások lépnek életbe a székelyudvarhelyi városi piacon
• A szokásosnál kevesebben voltak tegnap a székely-
udvarhelyi városi piacon, amely mától szigorodó óvin-
tézkedések mellett ugyan, de a továbbiakban is nyitva 
fog tartani. Az árusok szerint szükség van a szabályozá-
sokra, de nagyon bizonytalannak látják a jövőt.

Kevés a vásárló, nehéz eladni 
a helyi terményeket
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M int Vizi Júlia, az egyesület 
munkatársa tájékoztatott, a 

Sáromberkén felszerelt kamerákat 
bekapcsolták, azokon keresztül lát-
ható, mi történik a hazatért vándor-
madarakkal. Bár egyelőre csak az 
egyik fészekbe érkeztek haza, hama-
rosan a másik lakóira is számítani 
lehet – vélik a madarászok.

Újdonság a vörös vércse megfi -
gyelésére felszerelt kamera, ame-
lyet városi környezetben, Marosvá-
sárhelyen a Kövesdomb lakótelep 
egyik konyhaablakába szerelt fel az 
egyesület egyik barátja. Vizi Júlia 
elmondta, szép számú vörös vércse 
él a városban, a főtéren is sokszor 
hallani a hangjukat, ahogy a galam-
bokkal összevesznek. A webkamera 
aktiválásával látható lesz a fészkük 
is. „Ettől a tavasztól kezdődően fehér 
gólyáink egy újabb típusú fészektar-
tóra rakhatják fészkeiket” – hívta 
fel a fi gyelmet az egyesület szóvivő-
je, aki a Székelyhonnak elmondta, 
a Milvus Csoport évek óta próbál 
olyan állványokat készíteni, ame-
lyek több oszloptípusra is könnyen 
felszerelhetők. Ezekkel azokat a ré-
gi állványokat szeretnék lecserélni, 
amelyek a súlyos fészkek alatt eltör-
tek, leestek vagy már nagyon rossz 
állapotba kerültek. Az új állványokat 
Hargita és Maros megyében tervezik 
felszerelni. Az állványok iránt nagy 
az érdeklődés, sokan szeretnének 
gólyafészket felszerelni a közelük-
ben. Ehhez a Milvusnál lehet jelent-
kezni – mondta Vizi Júlia.

Gólyagondnokok
Idén a két megyében 22-en váltak 
gólyagondnokká. Ők azok, akik 
ezentúl fi gyelni fogják településük 
gólyafészkeit, valamint adatokat 
küldenek a gólyák érkezéséről és 
költéséről. Az egyesület célja egy 
közösségi mozgalom elin-
dítása, amely által önkén-
tesek is szolgáltathatnak 
értékes szakmai adatokat 
a madarakról. A kezdő ma-
dárbarátokat egy újabb esz-
közzel segítik, a romániai 
viszonyokra egy mobiltele-
fonon használható madárhatározó 
alkalmazást is lehetővé tettek. (htt-
ps://milvus.ro/Hu/primul-app-pent-
ru-determinarea-pasarilor-din-ro-
mania/). A gólyákat a WEBcam 
1 – https://milvus.ro/webcams/stor-
kcam1/ (egyelőre üres) és a WEBcam 
2 – https://milvus.ro/webcams/stor-
kcam2/ oldalon lehet nézni.

Megérkeztek az első gólyák
• Két webkamera a gólya- és egy a vörösvércse-család éle-
téről tudósítja az érdeklődőket a Milvus Csoport Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület jóvoltából. Az egyik megfi-
gyelt fészekbe már hazatért a gólyapár, a vércsék is itthon 
vannak, és hozzá is láttak otthonaik rendbetételéhez.
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