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Sokasodó látogatások
Napi rendszerességgel tünnek fel medvék Csíkban

ISZLAI KATALIN

E gyre aktívabbak a medvék 
Csíkszereda környékén, a 
város utcáira nemrég több 

egyed is bemerészkedett, kedd éj-
szaka pedig a szomszédos Csíkpá-
lfalván tűnt fel egy nagyobb testű 
példány. A községben tavaly is gon-
dokat okoztak a medvék, olyanra 
is volt példa, hogy több egymást 
követő éjszakán végzett pusztítást 
egy egyed több helyi portán: libá-

kat, tyúkokat, bárányokat, 
nyulakat pusztított el és 
méhkaptárokat tört össze. 
Idén először a nyár elején 
okozott károkat egy medve 
a községben, Ferencz Csa-

ba polgármester elmondása 
szerint egy tehenet pusztított el egy 
faluszéli esztenán. Utána egy ideig 
csend volt, kedden viszont ismét a 
település utcáin láttak egy nagyobb 
példányt, az esetről videofelvétel 
is készült. A községvezető szerint 
a medvét az önkéntes tűzoltók haj-
tották el, és továbbra is járőröznek 
a település utcáin, de ettől függetle-
nül a lakosság tart attól, hogy ismét 
rendszeressé válhatnak a medvetá-
madások. A polgármester kiemelte: 
fontos, hogy ha medvét észlelnek 
a település utcáin, hívják a 112-es 
egységes segélyhívószámot.

Máshol is gondok vannak

Hadnagy Lehel, a területileg illeté-
kes Szilos Vadásztársaság vezetője 
a téma kapcsán megkeresésünkre 
elmondta, tudnak róla, hogy Csík-
szereda környékén több medve is a 
lakott területekre merészkedett az 
elmúlt időszakban, de hivatalosan 
még egy felkérést sem kaptak a prob-
lémák rendezésére a polgármesteri 
hivataloktól. Amint ez megtörténik, 
elindítják a kilövési engedélyek meg-
szerzéséhez szükséges folyamatot, 
ehhez azonban arra van szükség, 

hogy a lakosság minden esetben je-
lentse, ha medvét lát vagy a nagyvad 
miatt kárt szenved el. A kilövési enge-
délyt ugyanis csak abban az esetben 
hagyják jóvá, ha megfelelően alá van 
támasztva a kérés, például kárjegy-
zőkönyvekkel, képekkel, videókkal. 
Hadnagy azt is elárulta, hogy szerda 

éjjel Csíkszereda Csíktaploca nevű 
városrészén egy kutyát pusztított el 
egy medve; ugyanezen az éjszakán 
Szípvízen négy juhot ölt meg egy má-
sik példány. Utóbbit már Ferencz Ti-
bor szépvízi polgármestertől tudjuk, 
mint mondta, egy faluszéli gazdaság-
nál történt az eset, amelyet követően 
három elpusztított juhot a helyszínen 
hagyott, egyet pedig magával hurcolt 
a nagyvad. A károsultak panaszt 
tettek az önkormányzatnál, amit to-
vábbítani fognak az illetékes vadász-
társaságnak. Arra is kitért, hogy nem 
ez volt az első eset, a nyár folyamán 

már teheneket is pusztított el med-
ve egy közeli esztenán. Zárásként 
kiemelte: a vadak kedvelik az esős 
időjárást, ilyenkor nagyobb az esélye 
a medvetámadásoknak, illetve az is 
magyarázat lehet a sokasodó medve-
észlelésekre, hogy kezdődnek az őszi 
élelem utáni vándorlások. 

Gyakori látogatók. Csík egyre 
több falvába, városába járnak be
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Marosvásárhelyen hetvenezer személygép-
kocsit jegyeztek be eddig, és összesen 18 

400 parkolóhely van hivatalosan, ebből 4500 
fi zetős, amelyből 310 található a belvárosban. 
Felmérésekből kiderül, a forgalom egyharma-

dát a parkolóhelyet kereső autók adják, 
amellyel leterhelik a közlekedést – fej-
tette ki Soós Zoltán marosvásárhelyi 
független polgármesterjelölt csütörtö-
ki sajtótájékoztatóján.

Tervei szerint két éven belül meg-
épülhet egy olyan parkolóház a Nemze-
ti Színház mögötti téren, amely ötszáz 

autónak biztosítana helyet. Emellett két 
másik parkolóház építését kezdenék el a követ-
kező években, a Maros mall melletti gödör he-
lyét használnák fel parkolóház építésére, amely 
még négyszáz autónak adna helyet, illetve még 
keresik a másik, parkolóház építésére alkalmas 
teret a főtér közelében. A lakónegyedekben pe-

dig könnyű szerkezetes, olcsó és biztonságos 
parkolóhelyeket építenének. Céljuk az is, hogy a 
megyei kórház melletti parkolót bővítsék és kor-
szerűsítsék, amelyet eddig a megyei tanács és a 
városvezetés közötti rossz viszony hátráltatott. 
A beruházások részben önkormányzati, részben 
Európai Uniós, és kormány pénzekből valósul-
nának meg – jelentette ki a polgármesterjelölt. 

Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere volt 
a sajtótájékoztató meghívottja, aki rámutatott, 
a kincses város önkormányzata tíz éve tuda-
tosan azon dolgozik, hogy biztosítani tudják 
a megfelelő parkolóövezeteket. Hat éve pedig 
elkezdték a korszerű és környezetbarát köz-
szállítási eszközök beszerzését, amely megfele-
lő alternatíva a személygépkocsik belvárosból 
való kiszorítására. A kolozsvári alpolgármester 
biztosította Soós Zoltánt afelől, hogy ha kell, 
segítséget nyújtanak a gyakorlati tapasztala-
tukkal. (Hajnal Csilla)

Két éven belül ötszáz új parkolóhely a belvárosban
• A közbiztonság témájában 
ismertette elképzeléseit és ter-
veit csütörtöki sajtótájékozta-
tóján Korodi Attila csíkszeredai 
RMDSZ-es polgármesterjelölt. 

M int mondta, Csíkszeredában a közbizton-
sági kérdéseket nem lehet összehasonlí-

tani a nagyvárosokéval, de itt is vannak olyan 
sajátos problémák, amelyek megoldásra vár-
nak. Ábrahám Előd helyi tanácsosjelölt,a hely-
színen kiemelte, egy kamerarendszer kiépí-
tésében is gondolkodnak, amelyet a majdani 
helyi rendőrség működtetne, és beszélt a város-
ban közbiztonsági szempontból veszélyt jelen-
tő gócpontokról is. Utóbbiakkal kapcsolatosan 
Korodi Attila kérdésünkre elmondta, a romák 
képezik az egyik olyan közösséget, amelynek 

meghatározó része mélyszegénységben él, és 
emiatt fennáll egy veszélyességi faktor, mivel 
vannak olyan személyek, akik folyamatosan 
feszültséget keltenek, agresszívak, lopásokat 
követnek el. Fontosnak tartotta azonban ki-
emelni, hogy ez nem a teljes roma közösségre 
vonatkozik, hanem csak bizonyos sze-
mélyekre, és emellett a mélyszegény-
ség magyar és román családokat is 
súlyt, amelyeknek tagjai a társada-
lom szélére való kiszorulás miatt 
ugyancsak más „megoldásokat” is 
keresnek a megélhetésük érdekében. 
A jelölt beszélt továbbá többek között a 
közvilágítás kibővítéséről, jelzőlámpával ellá-
tott, kivilágított gyalogátkelők kialakításáról, 
fekvőrendőrök kihelyezéséről, a közszállítás 
és a bicikliutak, járdák kibővítéséről, illetve fi -
ataloknak szánt drogellenes kampányokról is. 
(Iszlai Katalin)

Biztonságosabbá tennék Csíkszeredát

• Egyre gyakrabban 
tűnnek fel és pusztítanak 
a medvék Csíkszereda 
környékén: kedd éjszaka 
Csíkpálfalván merészke-
dett lakott területre egy 
egyed, majd szerda éjjel 
Taplocán egy kutya, Szép-
vízen pedig négy juh vált 
a nagyvadak áldozatává.

A N T A L  E R I K A

A marosvásárhelyi művészek ál-
tal használt Bolyai utcai épü-

letet a református egyház kérte az 
önkormányzattól cserébe a Ma-
kariás-házért, hogy a Református 
Kollégium alsó osztályai számára 
épületet berendezze. A múlt hónap-
ban az önkormányzat sürgősségi 
napirendi pontok közé vette, ám azt 
elnapolták. Ahogy Csíki Zsolt, az 
önkormányzat RMDSZ-frakciójának 
elnöke lapunk érdeklődésére kifej-
tette, ezt meg kell vitatni, elő kell 
készíteni, mindenkit meg kell hall-
gatni, a művészeket is, a Reformá-
tus Kollégium diákjainak a szüleit 
is, akárcsak az egyház képviselőit. 
„Olyan döntést kell hozni, hogy sen-
ki ne járjon rosszul, mindenkinek jó 
legyen” – mondta a frakció elnöke.

Csíki Zsolt arról tájékoztatta la-
punkat, hogy miután júliusban a 
hiányosan előkészített határozatter-
vezetet elnapolták és kérték, hogy 
augusztusban jól kidolgozva tegyék 

be a napirendi pontok közé, az vé-
gül nem történt meg. Miután többen 
is hozzászóltak a csütörtöki taná-
csülésen a határozattervezethez, 
végül úgy döntöttek, hogy újból el-
napolják azt. 

Mi a gond?

Az ingatlancsere lehetősége óriási 
felháborodást váltott ki a művé-
szekből. Ahogy Mana Bucur, a Kép-
zőművészek Országos Szövetségé-
nek Maros megyei elnöke a 
Székelyhonnak elmondta, 
ha a cserét megszavazza a 
tanács, abból háború lesz, 
hiszen van kollégája, aki 
kijelentette, hogy ameny-
nyiben ki kell költöznie a 
műteremházból, összeszedi 
a festményeit és a polgármesteri 
hivatal előtt felgyújtja azokat. A 
képzőművészeket tömörítő szövet-
ség elnöke azt is elmondta, a város 
semmit nem tett értük, a megyei 
tanács az egyetlen, amelynek a 
támogatására folyamatosan szá-
míthattak.

Műteremház: most sincs döntés
• Még mindig nem született döntés a marosvásárhe-
lyi Bolyai utca 5. szám alatti ingatlan, az egykori vár-
megyeháza, jelenleg művészeti galéria és műterem-
ház, illetve a Forradalom utcában lévő Makariás-ház 
cseréjéről. 

Tandíjmentes helyek a Sapientia egyetemen
A nyári felvételit követően ősszel is ingyenesen és kizárólag online, 
a felveteli.sapientia.ro oldalon lehet jelentkezni a Sapientia EMTE 
képzéseire, amelyek a 2020/2021 tanév első félévében, a jelenléti 
és digitális oktatás kombinációja révén, hibrid oktatási rendszer-
ben fognak zajlani. A csíkszeredai karon a világ- és összehasonlító 
irodalom – angol nyelv és irodalom, az általános közgazdaság, ag-
rár- és élelmiszeripari gazdaság, élelmiszeripari mérnök, génsebé-
szet, turisztikai mérnök-menedzser és a humánerőforrás szakokon 
hirdetnek meg tandíjmentes helyeket. A kolozsvári karon a reál- és 
humántudományok kedvelői is találhatnak nekik való szakot. Alap-
képzésen vannak még tandíjmentes helyek a környezettudomány, 
illetve a nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakokon. 
A marosvásárhelyi karon a mechatronika, az infokommunikációs 
hálózatok és rendszerek, a gépészmérnöki, agrármérnöki és az új 
képzésként induló erdőmérnöki szakokon tandíjmentes helyekre is 
lehet felvételizni.
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