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• Nem nyitnak ki a 
nyári időszakban a 
csíkszeredai napközik 
és a bölcsőde, ezt a 
járvány terjedésének 
kockázatával indo-
kolják az illetékesek. 
Megrendezik viszont 
az Ezer Székely Leány 
Napját, korlátozott lét-
számú részvevővel.

KORPOS ATTILA

„Amíg máshol tombolt a járvány, ad-
dig nálunk csend volt. Most, amikor 
máshol leszálló ágban van a vírus, 
mi utolérjük esetszámban a szom-
szédos megyéket, sőt, Kovásznát 

már el is kerültük” – vezette 
fel Ráduly Róbert Kálmán 
polgármester tegnap a helyi 
katasztrófavédelmi bizott-
ság ülése utáni sajtótájékoz-
tatót. A bizottsági ülésen a 

Hargita Megyei Egészségügyi 
Igazgatóság vezetője, Tar Gyöngyi 
úgy ítélte meg, nem biztonságos 
a napközik és a bölcsőde megnyi-
tása, hiszen az egy térben huza-
mosabb ideig tartózkodó gyerekek 
szempontjából nagyobb a fertőzés 

terjedésének lehetősége. Ennek ér-
telmében nem nyitnak ki a nyári 
időszakban ezen intézmények, de 
amennyiben öt egymást követő na-
pon nem lesz újabb pozitív eset a 
csíki térségben, akkor zöld utat kap-
nak. A tanfelügyelőség beszámoló-

ja szerint ez 83 gyerek napköziből, 
illetve 40 kiskorú bölcsődéből való 
elmaradását jelenti. A városvezető 
kiemelte, mivel megérkezett a nyár, 
a játszótereket és a sportpályákat hi-
vatalosan is vissza fogják adni sza-
bad használatra.

Kérik a medve áthelyezését

Az elmúlt napokban a város egy 
adott zónájában feltűnő medve kap-
csán a bizottság úgy határozott, nyílt 

levelet fogalmaznak meg a miniszté-
riumhoz, és engedélyt kérnek a med-
ve áthelyezésére, hiszen már több-
ször is visszatért a környékre. A város 
észak–dél irányú elkerülő útjával 
kapcsolatban a polgármester kijelen-
tette, az útszakaszt jelző tábla a tele-
pülésen kívül fog kerülni, ezzel akar-
ják azt vonzóbbá tenni az autósok 
számára. „Az igaz, hogy például kilo-
méterben számolva rövidebb lenne a 
Taplocán keresztül vezető út a Felcsík 
irányából érkezőknek, de a rövidebb 
várakozási idő miatt előnyösebb lesz 
majd az elkerülő utat használni” – 
magyarázta. Ráduly még elmondta, 
engedélyt adtak, hogy a Harmopan 
által üzemeltetett három mozgóbolt 
továbbra is a megszokott ütemterv 
szerint közlekedjen és folytasson ke-
reskedelmi tevékenységet. 

Szentmise és találkozó

Kérdésünkre, hogy az Ezer Székely 
Leány Napja idén milyen formában 
lesz megtartva, Ráduly azt válaszol-
ta, a városháza kulturális irodája és a 
Hargita Nemzeti Székely Népi Együt-
tes közösen dolgozik a találkozó meg-
szervezésén. „Levélben fordultunk a 
hagyományőrző csoportokhoz, hogy 
csak 2–3 fővel ugyan, de legyenek 
jelen az eseményen. A tervek szerint 
szentmise keretében valósulna meg a 
találkozó, amelyet Böjte Csaba feren-
ces szerzetes mutat majd be a csík-
somlyói nyeregben” – számolt be a 
fejleményekről a városvezető. 

Nem nyitnak ki a napközik
A járványveszély miatt a bölcsőde is zárva marad

Ráduly Róbert Kálmán ezúttal 
nem online, hanem személyesen 
találkozott a sajtóval
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ISZLAI KATALIN

T usnádfürdőhöz hasonlóan las-
san Csíkszeredában is minden-

napossá válnak a medvére fi gyelmez-
tető Ro-Alert-üzenetek. Csütörtök óta 
mindennap felbukkant a városban 
vagy környékén valószínűleg ugyan-
az a medve: először a Suta-tó kö-

zelében, majd a Szentlélek 
utcában lévő tejgyárnál, a 
kórház udvarán és a zsögö-
di Natúr lakópark közelé-
ben, vasárnap éjszaka pe-
dig már lakóházak közelébe 

merészkedett Csobotfalván. 
Az erre vonatkozó Ro-Alert-riasztás 
szerint a Csobotfalva utcában jelent 
meg a nagyvad, a helyszínre érve 
viszont kiderült, hogy valójában a 
Nyírfa utcában látták, illetve a közeli 
Malom utcában is járt. Utóbbi hely-
színen behatolt egy udvarra, majd 
kitörte a deszkakerítés egyik lécét, 

ezt hétfőn meg is javították. Az aggó-
dó környékbeliek elmondása szerint 
olyan gyakran bukkan fel medve a 
környéken, hogy már nem is külde-
nek minden esetben ezzel kapcsola-
tos riasztást a lakosságnak.

Kérni fogják a kilövését

Azt egyelőre nem tudni, hogy 
ugyanazt a medvét látták-e az ösz-
szes helyszínen, vagy több példány 
is garázdálkodik a város környékén 
– tudtuk meg Hadnagy Leheltől, a 
területileg illetékes Szilos Vadásztár-
saság vezetőjétől. Mint mondta, fo-
lyamatban van a medve követése, a 
gond az, hogy egyelőre csak szóbeli 
fi gyelmeztetéseket kaptak, hivatalos 
panaszt senki sem nyújtott be. En-

nek hiányában viszont nem tudnak 
lépni, mivel a Környezetvédelmi 
Minisztérium csak jelentésekkel alá-
támasztott, jól megindokolt esetek-
ben hagyja jóvá az áthelyezési vagy 
kilövési kéréseket, bizonyítékok hi-
ányában pedig biztosan elutasítják 
azokat. Ezért Hadnagy arra kérte a 
lakosságot, hogy amennyiben med-
vét észlelnek, vagy netán kár is kelet-
kezik, azonnal tegyenek panaszt az 

önkormányzatnál, mivel a vadász-
társaság csak ezek felhasználásával 
tudja rendezni a problémát. Hozzá-
tette: amint rendelkezésükre állnak 
ezek a dokumentumok, kérni fogják 
a városba bejáró medve kilövését. Az 
áthelyezést azért nem tartja eredmé-
nyes megoldásnak, mert a tapaszta-
latok szerint a nagyvad sok esetben 
visszatér, vagy az új helyszínen okoz 
problémákat. 

Mindennapossá vált a medve jelenléte, panaszokat várnak
• Napok óta medve garázdálkodik Csíkszereda környé-
kén. A területileg illetékes vadásztársaság kérni fogja a 
naponta felbukkanó nagyvad kilövését, ehhez azonban 
lakossági panaszokra van szükség.

Kerítést rongált meg a medve
a csobotfalvi Malom utcában
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Áramszünetek
A villamossági vállalat vezetősé-
ge felhívja a lakosság figyelmét, 
hogy ma 9 és 14 óra között javí-
tási munkálatok miatt szünetel 
az áramszolgáltatás Székely-
udvarhelyen a Kiss Gergely és 
a Cserehát utca, valamint az 
Árpád tér tömbházaiban.
Betervezett munkálatok miatt 
június 25-én 8 és 16 óra között 
szünetel az áramszolgáltatás 
Csíkszeredában a Testvéri-
ség sugárút 18. szám alatt, a 
Nárcisz sétányon az 1., 3., 4., 7. 
számok alatt, a Fenyő utcában 
a 9. és 11. számok alatt, illetve 
a József Attila Általános Iskola 
Tudor lakótelepi épületében.
 

Közeleg a határidő
Június 30-áig egy összegben 
történő törlesztés esetén a 
magánszemélyek 10 százalé-
kos kedvezménnyel fizethetik 
be az épület-, a telek- és a 
gépjárműadót. Jogi szemé-
lyek esetében a kedvezmény 
az épületadóra vonatkozik 
– tájékoztatott Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatala.

• RÖVIDEN 




