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MEGBÜNTETIK A KOLOZSVÁRI AKCIÓ SZERVEZŐJÉT A JÁRVÁNYÜGYI ELŐÍRÁSOK MEGSZEGÉSÉÉRT

Sokan meneteltek a Hója-erdőért

Közel négyszáz ember követelte az építkezési engedélyek felfüggesztését és az erdő megőrzését

Több százan meneteltek szom-
baton a kolozsvári Hója-erdő 
megmentéséért. Az illegálisan 
kiépített út, illetve az ehhez 
kapcsolódó ingatlanberuházás 
ellen tiltakozók „Nem vagyunk 
a jó úton!” jelmondattal vonul-
tak fel.

 » P. M.

M integy négyszázan tettek 
eleget környezetvédők fel-
hívásának szombaton, és 

személyesen tiltakoztak a kolozsvári 
Hója-erdőben illegálisan kiépített 
út, illetve az ehhez kapcsolódó in-
gatlanberuházás ellen. Amint ar-
ról beszámoltunk, a környékbeliek 
által túrázásra, kutyasétáltatásra, 
szalonnasütésre használt erdőben – 
melynek bejáratánál a falumúzeum 
is található – a napokban aszfaltré-
teg tűnt fel az addig többnyire csak 
a kirándulók által igénybe vett föld-
úton. Így a korábbi tapasztalatok 
alapján a civilek attól tartanak, hogy 
az utat egy környékbeli lakóparkot 
építő ingatlanbefektető használná 
az építőanyagot szállító teherautói-

nak, de félő, hogy az aszfalt meg-
jelenése a Szászfenes felé irányuló, 
rendkívül nagy gépkocsiforgalom 
egy részét is ide „terelné”, tönkre-
téve ezzel a kolozsváriak kedvelt 
kirándulóhelyét.

Emiatt civilek tüntetést szer-
veztek „a kolozsvári ingatlan-
befektetési káosz elleni mene-
telés” néven. „Nem vagyunk a 
jó úton!” – ezzel a jelmondattal 
vonultak fel a tüntetők. Adrian 
Dohotaru szervező, zöldaktivis-
ta szombaton Facebook-oldalán 
közölte, bár a rossz idő miatt arra 
számított, nem lesznek többen a 
járványügyi előírások által még 
engedélyezett száz főnél, végül 
legalább négyszázan gyűltek 
össze, hogy az építkezési enge-
délyek felfüggesztését, az út le-
zárását és az erdő megőrzését 
követeljék.

Dohotaru szerint mindenki 
maszkot hordott, távolságot tar-
tottak, így akár különálló csopor-
toknak is minősülhettek volna 
a menetelésben résztvevők, ám 
a rendőrség közölte vele, hogy 
maximum 15 ezer lejes bírságra 
számíthat. Az aktivista nehez-
ményezte, hogy miközben az út 
kialakítása miatt 4000 lejes bír-
ságot szabtak ki az engedélyek 
hiánya miatt, őt akár 15 ezer lejre 
is megbüntethetik, ugyanakkor 
jelezte, mindenképpen megfelleb-
bezi a bírságot. A résztvevők közül 
többen felajánlották, hogy hozzá-
járulnak anyagilag a büntetés kifi -
zetéséhez.

 » Dohotaru 
szerint mindenki 
maszkot hor-
dott, távolságot 
tartottak, így 
akár különálló 
csoportoknak is 
minősülhettek 
volna a menete-
lésben résztve-
vők, ám a rendőr-
ség közölte vele, 
hogy maximum 
15 ezer lejes bír-
ságra számíthat.
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 » KRÓNIKA

Medve sebesített meg egy 61 éves 
férfi t szombaton az Etéd község-

hez tartozó Énlakán – tájékoztatott 
gyorsjelentésben a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság. A rendőrségi 
közlemény szerint több helybéli ku-
tyákkal ment a legelőre, hogy ellen-
őrizzék a tavaszi munkálatok előtt 
a terepet, amikor a helyszínen meg-
jelent egy nagyvad, amely rátámadt 

egyikükre, a karján, hasán és csí-
pőjén megsebesítve az áldozatot. A 
helyszínen tartózkodók beszámolója 
alapján bár kiabáltak, és a kutyák is 
ugattak, a medve nem ijedt meg tő-
lük, egy idő után azonban elhagyta 
a helyszínt. A Hargita megyei men-
tőszolgálat ügyeletes diszpécserének 
tájékoztatása szerint a sérült férfi t a 
helyszínre kiérkező mentősök ellát-
ták, majd a székelyudvarhelyi kór-
házba szállították. 

Medve támadt egy férfi ra Énlakán

Megvilágította a kincses várost Luke Jerram Mars-installációja 

Kiállították pénteken Luke Jerram Mars nevű fényinstallációját a kolozsvári Iulius parkban. 
A brit művész alkotását országos premierként a kincses városi Lights in the Park nevű ren-
dezvényen tekinthetik meg az érdeklődők. A 7 méter átmérőjű, 1:1 000 000 léptékű maket-
ten minden centiméternek a vörös bolygón 10 kilométernyi távolság felel meg. A közösségi 
oldalakra feltöltött fotók alapján a rossz időjárás ellenére is sokan voltak kíváncsiak az alkotó 
égitesteket bemutató sorozatának harmadik darabjára. A látogatók március 28-ig ingyenesen 
megtekinthetik a makettet a járványügyi szabályok betartása mellett.

 » FORRÁS: FACEBOOK/IULIUS MALL CLUJ NAPOCA

Vörösre festette 
az égboltot a láva

Vulkánkitörés történt az izlandi 
főváros, Reykjavík közelében 

péntek este. A mélyből feltörő 
láva vörösre festette az égboltot a 
területen, ahol az elmúlt hetekben 
több ezer kisebb földrengés volt. 
A kitörés a fővárostól 30 kilomé-
terre délnyugatra, Fagradalsfjall 
hegyénél történt a Reykjanes-fél-
szigeten. Négy órával az első kitö-
rést követően láva borított be egy 
négyzetkilométernyi, mintegy 200 
futballpályányi területet. 
A 12. század óta első alkalommal 
fordult elő vulkánkitörés a sziget-
nek ezen a részén. Az elmúlt négy 
hétben mintegy 40 ezer földrengés 
sújtotta a félszigetet, ami jelentős 
mértékű emelkedés a 2014 óta 
feljegyzett 1000-3000-es átlagérték-
hez képest. A kitörés nem jelentett 
közvetlen veszélyt a közeli Grindavik 
településen élőkre vagy az infra-
struktúrára. A helyi meteorológiai 
intézet kis erejűnek minősítette a 
természeti csapást. Ettől függetle-
nül egy 500-750 méter hosszúságú 
hasadék nyílt meg a kitörés helyén, 
ahol akár 100 méteres lávaszökő-
kút is kialakulhatott – vélekedett 
Bjarki Friis, a meteorológiai hivatal 
munkatársa. A helyi polgári és 
katasztrófavédelmi hatóság arra 
kérte a kitörés helyétől keletre fekvő 
Thorlakshofn város lakosait, hogy 
maradjanak otthon, kerüljék el a 
vulkanikus gázokkal teli terüle-
tet. Egyébként világszerte számos 
vulkán tört ki az elmúlt napokban. 
Az északi félteke leghatalmasabb, 
több mint négy és fél kilométeres 
tűzhányója a szibériai fagyba lövellt 
izzó magmát, míg Indonéziában egy 
kilométer magas hamuoszlop emel-
kedett az egyik vulkanikus hegység 
fölé. (Hírösszefoglaló)

A kiabálástól és a kutyák ugatásáról sem ĳ edt meg a medve




