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SIMON VIRÁG

A négy felnőttből és öt kisgye-
rekből álló csoport vasárnap 
délelőtt a Baricz kanyar kö-

zelében lévő kulcsosház környékén 
tervezett egy rövid túrát. A kisebb  
utakon sétálva csodálták a természe-
tet, és a Google-térkép segítségével 
mérték be, hogy épp hol tartanak. 
Mint elmesélték, a térkép két utat 
mutatott, és köztük egy erdős, bok-
ros rész volt, mivel rövidíteni akar-
tak, átvágtak rajta.

Medveles területére értek

„Nagyon megijedtünk, amikor meg-
láttuk, hogy egy medveles területé-
re értünk. Ott, ahonnan indultunk, 
nem volt semmiféle fi gyelmeztető 
tábla kitéve, hogy magánterület 
vagy medveles, kerítés sem volt, 
csak erdős, bokros rész. Gyerekek-
kel voltunk, így nem mertünk a bo-
zótos felé visszamenni, mert onnan 
jöhetnek a medvék is, hanem ellen-
kező irányba siettünk, és közben ki-

abáltunk. Három-négyszáz 
méter után láttuk, hogy 
egy kerítés van előttünk, 
közben a bekerített helyen 
több fi gyelmeztető tábla je-
lezte, hogy medve, medve-
les, magánterület. Mielőtt a 
kapuhoz értünk volna, oda-
érkeztek a terület tulajdono-

sai, akiknek elmagyaráztuk, 
hogy betévedtünk. Ők is meg voltak 
ijedve, haragudtak is” – mesélték 
a vasárnapi történet szereplői. Ki-
hangsúlyozták, hogy azért szeret-
nék nyilvánossá tenni a történteket, 
mert ők kisgyerekekkel tévedtek 
be a medveles területére. Állítják, 
hogy amikor eltértek az útról és be-
mentek a erdős, bokros részre, sehol 
nem volt medveveszélyre vagy ma-
gánterületre fi gyelmeztető tábla.

Vannak figyelmeztető táblák

A borzonti medveles tulajdonosa, 
E. Zs. a Székelyhonnak elmondta, 
hogy valóban ők is nagyon megijed-
tek, amikor vasárnap délelőtt több 
helyről, az országból, de külföldről 
is jelezték nekik, hogy a medveles 
területén emberek vannak. A terü-
leten több kamera van felszerelve, 
némelyeken élő adás van, így az 
azt követők hallották, hogy kiabá-
ló, hangoskodó emberek vannak a 
terülten. „A turisták magánterület-
re jöttek be az erdős, bokros részen 
keresztül. Mindenhol van jelezve, 
táblázva, hogy magánterület, tilos 
belépni. Mindig mondják az erdé-
szek, hogy a turisták ne térjenek 
le az útról, hiszen ott vannak biz-
tonságban. Ők elhagyták az utat, 
és a cserjésbe hatolva jutottak be a 
magánterületre, a medveles terüle-
tére. Örvendünk, hogy nem történt 
nagyobb baj” – mondta megköny-
nyebbülve a medveles tulajdonosa, 
aki azt állítja, hogy a turistáknak 
kellett látniuk a tiltó táblákat a be-
kerített rész szélén is. Azt elismer-
te, hogy az út, ahonnan letértek, 
nem hozzá tartozik, így ott ő nincs 
ahogy fi gyelmeztető táblákat ki-
helyezzen. Azt mondta, hogy még 
soha nem tévedtek be a medveles 
területére kirándulók. A medvelest 
éppen azért hozta létre, mert hosszú 
évekig a medvék nagy pusztításokat 
végeztek a területen, de a szomszé-

dos gazdaságokban is. Bár idén nem 
voltak turisták, ők rendszeresen ete-
tik a medvéket, hogy azok ne bánt-
sák se a szomszéd gazdaságokat, se 
a közelben lévő nyájat, se az ő házu-
kat – tudtuk meg.

Nem szabad letérni 
a turistaösvényekről

Melles Előd, a Gyergyószentmiklósi 
Erdőrendészeti Hivatal vezetője sze-
rint nagyon fontos, hogy a turisták 
soha ne térjenek le a kijelölt turista-
útvonalakról, mert az egész megyé-

ben, de különösen Gyergyóalfalu 
környékén nagyon sok a nagyvad, 
és veszélyesek lehetnek az erdőben 
sétáló családokra. „A kirándulók 
maradjanak a kijelölt útvonalakon, 
mert ott biztonságban vannak. Ami 
a fi gyelmeztető táblák kihelyezését 
illeti, a környéken legalább tizenöt 
olyan út van, ami egyik utat össze-
köti a másikkal vagy a legelőkre ve-
zet. Mindenikre fi gyelmeztető táblát 
elhelyezni nem lehet” – összegzett.

Medveles területére tévedve
Veszélyes találkozás lehetett volna belőle

Táblák a medveles felé vezető erdőrészen. 
Nincs mit keresniük a bozótosban a turistáknak
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• Tragédiába is torkollhatott volna az eset, de egy 
hatalmas ijedséggel megúszták vasárnap délelőtti sé-
tájukat azok a marosvásárhelyi turisták, akik a Borzont 
melletti Baricz kanyar közelében egy medveles udva-
rára tévedtek. Mások okulására is elmesélték a történ-
teket, mi pedig kikértük a medveles tulajdonosának 
álláspontját is.

Hosszabb munka-
beszüntetést kérnek
Tíz koronavírussal fertőzött 
személyt azonosítottak a 
marosvásárhelyi táblabíróság 
munkatársai között, meg-
fertőződött többek között a 
törvényszék elnöke és alelnöke 
is. Rajtuk kívül sokan otthoni 
elkülönítésben tartózkodnak, 
mivel fertőzött személyekkel 
kerültek közvetlen kapcsolatba. 
Ezért is csatlakoztak a romániai 
bírák testületéhez, azt kérve az 
igazságügyi minisztériumtól, 
hogy két hónapra függessze 
fel a tevékenységüket. Viori-
ca Costiniu, a romániai bírák 
testületének tiszteletbeli elnöke 
azzal indokolja kérésüket, hogy 
túl sok a fertőzött személy, 
ráadásul a karácsonyi szünettel 
még inkább felgyülemlenek a 
feladataik, még több személy-
lyel, köztük koronavírusossal 
fognak kapcsolatba kerülni. 
A két hónapos munkaszünet 
elegendő lenne arra, hogy vala-
mennyi bírósági és törvényszéki 
helyiséget fertőtlenítsék és 
az alkalmazottak mindegyikét 
leteszteljék. A bírák és írnokok 
közül többen is elvégeztették 
saját költségükön a Covid-19 
tesztet, de az nem elégséges, 
egy jól átgondolt és összefogott 
stratégia szükséges a járvány 
legyőzésére. A marosvásárhelyi 
táblabíróság egyelőre nem füg-
gesztette fel a tevékenységét, 
viszont fertőtlenítette a helyisé-
geket, egészségvédelmi eszkö-
zökkel látta el a személyzetet és 
az ott ügyet intéző közönséget, 
illetve megfelelő intézkedéseket 
foganatosított a fertőzések elke-
rülése végett. Mivel több írnok is 
megfertőződött, a törvényszéki 
tárgyalások között egy-egy óra 
szünetet tartanak, fertőtlenítik a 
termeket, UV-lámpát használnak 
valamennyi tárgyalóteremben, 
illetve akinek olyan a munkája, 
annak lehetővé tették az otthoni 
munkavégzést – számolt be a 
sajtónak Anuța Liliac szóvivő.

Szakmai beszélgetés
A székelyudvarhelyi közgazdász 
társaság ma 18 órától szakmai 
beszélgetést tart a székelyud-
varhelyi inkubátorházban. Té-
ma: Székelyudvarhely pénzügyi 
gazdálkodása a székelyföldi 
városok féléves zárszámadása-
inak tükrében. Az előadáshoz 
a vitaanyagot a Székelyhon na-
pilapban Befizetett adólejeink 
sorsa címmel november 12-én 
megjelent elemzés adja.

• RÖVIDEN 

Táblával jelölt terület
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