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Távol tartanák a gyilkostói medvéket
Nagyívű tervekben gondolodik a Békás-szoros-Nagyhagymás Nemzeti Park

GERGELY IMRE

A közel három millió eurós 
pályázat előkészítése folya-
matban van. A Kis-Cohárd 

alatt egy 2,5 hektáros területen 
erdeigyümölcs-ültetvényt létesít a 
nemzeti park, a szakemberek arra 
számítanak, hogy így – legalább 
a gyümölcs érésének idején – ez 
odavonzza majd a medvéket, és 
egyben távol tartja az Gyilkos-tó 

közvetlen környezetétől, a 
vendéglátóhelyektől. A te-
rület Gyergyószentmiklós 
város tulajdona, és ennek 
használati jogát a képvise-
lő-testület legutóbbi ülésén 
engedték át a nemzeti park 
számára. Előzőleg egy ko-

rábbi ülésén elutasították ezt 
a javaslatot. Amint Nagy Zoltán 
gyergyószentmiklósi polgármes-
ter előterjesztése során közölte, 
attól tartottak, hogy az ültetvény 
telepítése után korlátozva lesz a 
túrázók számára a népszerű turis-
taösvény használata.

Málnát és áfonyát termesztenek

Közben tisztázták a felmerülő kér-
déseket és így ellenvetés nélkül tör-
tént meg a terület átadása. Nem lesz 
szükség a turistaösvényen semmi-
féle, a jelenlegitől eltérő szabályo-
zásra – mondta el megkeresésünkre 
válaszolva Hegyi Barna, a Nemzeti 
Park igazgatója. Rámutatott, az ül-

tetvény legközelebbi része 150 mé-
terre lesz az ösvénytől, és jelenleg 
is nagyon sok Hargita megyei tu-
ristaösvény halad át málnás vagy 
áfonyás területek között, és ennek 
ellenére nincsenek medveproblé-
mák. „Az érkező turistákat a maga 
természetes környezetében időben 
észreveszi a medve, és elkerüli a ta-
lálkozást. A problémák a mezőgaz-

dasági területeken szoktak adódni, 
ahol a terményt dézsmáló állatba 
botlik bele a gazda” – tette hozzá. 
Az ültetvényen málnát és áfonyát 
termesztenek majd, hogy a külön-
böző érési időszak hosszabb ideig 
jelentsen alternatívát a táplálék 
megszerzésére.

Medvebiztos kukákban bíznak

Ezzel párhuzamosan az üdülőtelep 
forgalmasabb vendéglátó helyeinek 
közelében fém, medvebiztos ku-
kákat is elhelyeznek. Szükség van 
ezekre, hiszen a kihelyezett vadka-

merák felvételei is mutatják, éjsza-
kánként rendszeres látogatói a med-
vék a településnek. Látszik, amint 
felborítják a vendéglők hűtőszek-
rényeit, kukákban kutakodnak éle-
lem után. Aggály volt még, hogy az 
ültetvény odavonzza majd azokat 
is, akik erdeigyümölcs-gyűjtésből 
szoktak jövedelemhez jutni. Ettől 
sem kell tartani – mondja az igaz-
gató – a terület adottságai olyanok, 
hogy könnyen ellenőrizhető lesz az 
emberek mozgása, a gyűjtögetés 
tilos a szigorúan védett természeti 
környezetben.

A Békás-szoros hosszában a patak 

medrében új hallépcsőket fognak 
elhelyezni. A jelenlegiek ugyanis 
megfelelnek a pisztrángok számá-
ra, és azok képesek túljutni rajtuk, 
de mások, például botos kölönte 
vagy népi nevén a küpőce számára 
áthatolhatatlan akadályokat jelente-
nek. A pályázat révén az ő életük is 
könnyebb lesz. A szorosban számos 
olyan zsomboly barlang van, amely 
elvileg nem látogatható, de mégis 
vannak, akik minden engedély nél-
kül kötéltechnika segítségével be-
másznak rongálva az ottani geoló-
giai formációkat, zavarva az ott élő 
denevéreket is. Ez is megváltozik, 
ugyanis ácsszerkezettel zárják el a 
bejárataikat, amelyek a denevérek 
mozgását nem akadályozzák, de az 
emberekét igen. A zárat csak kuta-
tók, engedéllyel rendelkező barlan-
gászok számára nyitják majd ki.

Keresik a megoldást 

A közel 3 millió euró összértékű 
pályázathoz elkészülnek előtanul-
mányok, zajlik a szükséges jóvá-
hagyások beszerzése és várhatóan 
augusztus végén nyújtják majd be. 
Pozitív elbírálás esetén fél év múlva 
kezdődhet a megvalósítás. A Gyil-
kos-tó közelében található égeres 
erdőrész állapotán is javítanak, de 
az Egyes-kő térségében 4,5 hektáron 
erdő-visszatelepítést is tartalmaz a 
terv. Fontos része még a pályázat-
nak, hogy ennek a keretében készül 
majd egy tanulmány arra vonatko-
zóan, hogy hogyan lehet megmen-
teni a tavat az üledékek folyamatos 
lerakódásától. Új gátak építésére, a 
jelenlegiek megerősítésére is szük-
ség lenne, a tanulmány pedig a kö-
vetkező pályázathoz teremtené meg 
a szakmai alapot, a tó megmentésé-
nek érdekében.

A remények szerint a fő 
turistaidényben nem kell majd a 
medvéktől tartani Gyilkostón

▴  F O T Ó :  A M B R U S  H U N O R

Lezárják a Szentimre utca egyik szakaszát
Az elmúlt időszak heves esőzései miatt a székelyudvarhelyi kockaköves 
utcákban komoly károkat okozott a lezúduló, gyors folyású víz. Az érintett 
utcákban ma kezdik meg a javítási munkákat, tájékoztat Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatala. Ma 9 órától lezárják a Szentimre utca kockaköves 
szakaszát. Fugázni fogják a burkolatot, ezért a városvezetés arra kéri a 
gépjárművezetőket, hogy a lezárt szakaszra ne menjenek rá autóval, hogy 
a burkolat megfelelően tudjon megkötni. A forgalomkorlátozás július 
31-éig, péntekig lesz érvényben. Egyébként, a munkálatok költsége nem a 
várost terheli, hiszen garanciában lévő szakaszról van szó.

Folytatódik a csomagok kiosztása
Székelyudvarhelyre is megérkeztek korábban az Európai Unió Rászoru-
ló Személyeket Támogató Operatív Programja (POAD) által biztosított, 
élelmiszereket és tisztálkodási- valamint tisztítószereket tartalmazó 
csomagjai. A szállítmányból eddig a szociális segélyt és a családi pótlékot 
kapó személyek részesültek. A városba azonban több csomag érkezett, 
mint ahányan a fent említett kategóriákba tartozó érintettek vannak, ezért 
ma elkezdődik a csomagok kiosztásának második szakasza: az első fokú 
fogyatékkal élők számára osztja ki Székelyudvarhely Polgármesteri Hiva-
talának szociális igazgatósága a rendelkezésre álló további, mintegy két-
száz csomagot. Az érintettek tehát július 30-tól naponta 11 és 13 óra között 
személyazonossági igazolványuk felmutatásával vehetik át a csomagokat 
az UCECOM udvarán. Az akció a készlet erejéig tart.

• RÖVIDEN 

A politikai pártok között pillanat-
nyilag arról zajlik a vita, hogy a 

járványhelyzet egyáltalán lehetővé 
teszi-e a megrendezését a szeptember 
végére tervezett önkormányzati vá-
lasztás időpontja. Constantin-Florin 
Mituleţu-Buică, az Állandó Válasz-
tási Hatóság (AEP) elnöke közölte: a 
szeptember 27-ére kiírt helyhatósági 
választásokat megelőző időszakban, a 
versenyben részt venni kívánó pártok 
megnyithatják és bejelenthetik szám-
láikat az AEP-nél. Hozzátette: noha 
egyes települések jelenleg vesztegzár 
alatt vannak, a karantént várhatóan 
feloldják a választókerületek létreho-
zása előtt. A Központi Választási Iro-
dát augusztus 2-án hozzák létre, au-
gusztus 7. és 11. között jegyeztethetik 
be magukat a választási szövetségek, 
míg a jelöltek listáját augusztus 7. és 
18. között lehet benyújtani. A jelöltek 
névsora augusztus 24-éig módosítha-
tó. A választási kampány augusztus 

28-án kezdődik, és szeptember 26-án 
reggel 7 óráig tart, ekkor kezdődik a 
kampánycsend. A szavazás szeptem-
ber 27-én reggel 7 órakor kezdődik, az 
urnákat este 9 órakor zárják.

A voksolás elnapolását szeretnék

Ugyanakkor vannak olyan pártok, 
amelyek a voksolás halasztását sze-
retnék. A Mentsétek meg Romániát 
Szövetség – Szabadság, Egység és Szoli-
daritás Pártja (USR–PLUS) tandem még 
kedden arra kérte Klaus Iohannis ál-
lamfőt és a parlamenti pártokat, kezd-
jenek egyeztetést arról, hogy a járvány-
helyzet miatt egyáltalán megtartható-e 
a voksolás a tervezett időpontban. A 
pártszövetség szerint a jelenlegi epi-
demiológiai helyzetben további elő-
vigyázatossági intézkedések híján el 
kell halasztani, mivel veszélyeztetné 
a polgárok és a választási bizottságok 
tagjainak egészségét. A Szociáldemok-

rata Párt (PSD) a témában a parlament 
elé idézte Ludovic Orban miniszter-
elnököt, hogy egyértelműen mondja 
ki: a jelenlegi járványhelyzet alapján 
lehetséges-e a voksolás megtartása 
szeptember 27-én? A kormányoldal 
ugyanakkor úgy véli: nem szükséges 
a halasztás. Raluca Turcan miniszter-
elnök-helyettes kedden délután leszö-
gezte: a választások lebonyolíthatók 
a tervezett időpontban, és a kormány 
meg is akarja tartani a megmérettetést. 
Hozzátette: a kormány az egészségügyi 
hatóságokkal együtt a polgárok egész-
ségét védő intézkedéseket dolgoz ki a 
választások idejére. Kelemen Hunor, az 
RMDSZ elnöke tegnap kijelentette: nem 
ért egyet a választás elhalasztásával, 
mivel az elöljárók legitimitása megkér-
dőjeleződne, ráadásul nem tudni, hogy 
fél év vagy egy év múlva milyen lesz a 
járványhelyzet. Szerinte a megoldás a 
szavazókörök számának megkétszere-
zése lenne. (Balogh Levente)

Vitáznak a helyhatósági választás időpontjáról

• Elkerülik a medvék a Gyilkostó üdülőtelepet, javul-
nak a halak és denevérek életkörülményei, és új erdő 
is létesül – főbb pontokban ezt tervezi megvalósítani 
a Békás-szoros-Nagyhagymás Nemzeti Park. 




