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Ingyenes koronavírusteszt
a Máramaros megyei lakosoknak
Kérésre ingyen elvégzik a korona-
vírustesztet a Máramaros megyei 
lakosokon – jelentette be pénte-
ken a megyei önkormányzat. A 
közlemény szerint 2021-ben egész 
évben folytatódik a Tesztelünk a 
máramarosiak egészségéért elne-
vezésű program, amelyet a 2021. 
január 27-ei ülésén fogadott el a 
megyei közgyűlés. A teszteléssel a 
koronavírus terjedésének megaka-
dályozása mellett cél az is, hogy 
lássák, a megyében milyen szintű 
a fertőzöttség. Azok a polgárok, 
akik szeretnék teszteltetni magu-
kat, online jelezhetik ezirányú 
szándékukat, vagy megkereshetik 
az egyes települések polgármesteri 
hivatalát. Az ingyenes tesztelést 
Nagybányán a megyei kórházban, 
a járványkórházban és pszichiát-
rián, és a tüdőkórházban, illetve 
a felsővisói és a magyarláposi 
városi kórházban végzik. Három 
további központ megnyitását is 
tervezik a máramarosszigeti városi 
kórházban, illetve a szinérváraljai 
és a dragomérfalvi egészségügyi 
központban.

Sokat kell várni
a személyi igazolványokra
Míg korábban csak néhány napot 
vett igénybe egy új személyi igazol-
vány kibocsátása, az elmúlt idő-
szakban kialakult alapanyaghiány 
miatt ez az időtartam mintegy 30–
45 napra emelkedett Romániában. 
A probléma az ország összes térsé-
gét érinti. Csíkszereda polgármes-
teri hivatala a Facebook közösségi 
oldalon tájékoztatta az érintetteket 
az ezzel kapcsolatos tudnivalókról. 
Mint fogalmaztak, az alapanyaghi-
ány miatt továbbra is jelentős, több 
mint 30 napos késéssel bocsátják 
ki a személyi igazolványokat. Az 
adatokat viszont ettől függetlenül 
továbbra is begyűjtik és feldolgoz-
zák, de az okmányok nyomtatása 
az önkormányzattól függetlenül 
történik. Emlékeztettek továbbá, 
hogy a lejárt személyi igazolványok 
továbbra is érvényesek marad-
nak, és az intézmények kötelesek 
elfogadni ezeket. Ennek oka, hogy 
a koronavírus-járvány megfékezése 
érdekében hozott intézkedésekről 
szóló, 2020-ból származó 55-ös 
számú törvény szerint a közintéz-
mények által kibocsátott doku-
mentumok a vészhelyzet alatt és az 
annak feloldását követő 90 napban 
érvényesek maradnak. A probléma 
például Székelyudvarhelyt is érinti, 
ahol a korábban megszokott 10 nap 
helyett 30 napba telik jelenleg a 
személyi igazolványok kibocsátá-
sa – tudtuk meg Zörgő Noémitől, a 
városháza sajtószóvivőjétől. Mint 
mondta, már január óta gondot 
jelent az alapanyaghiány, emiatt 
pedig az elmúlt időszakban azt a 
gyakorlatot alkalmazták, hogy az 
igénylés benyújtása után a lejárt 
személyi igazolványát továbbra 
is magánál tarthatta az igénylő 
(mivel a fent említett törvény miatt 
továbbra is használhatta), és csak 
akkor adta le, amikor megérkezett 
az új dokumentum. A napokban 
kaptak egy átiratot a belügymi-
nisztériumtól, miszerint legkésőbb 
március 29-ig megoldódik az alap-
anyaghiány okozta probléma.

ELLENZIK A LAKÓK A PLATÁNÜLTETÉST EGY BELVÁROSI UTCÁBAN A CSIPKÉSPOLOSKÁK MIATT

„Vérszívóktól” tartanak a váradiak

Ragadozómegragadás. Tánczos Barna szerint a beavatkozás hiánya nem megoldás

Tiltakoznak a platánfák ültetése 
ellen a gyalogövezetté vált bel-
városi Nagysándor József utca 
lakói Nagyváradon, attól tartva, 
hogy őket is „megtámadja” a 
fákban kárt tevő kórokozó, a 
platán-csipkéspoloska.

 » PAP MELINDA

A nagyváradi korzóként szol-
gáló Fő (Republicii) utcáról 
nyíló Nagysándor József (Au-

rel Lazăr) utca lakói nyílt levélben 
tiltakoznak a városvezetés azon 
döntése ellen, hogy platánfákkal 
ülteti be a gyalogövezetté vált te-
rületet. A Bihon.ro beszámolója 
szerint a lakosok attól tartanak, 
hogy az egyébként látványos fá-
kat megtámadja annak kártevője, 
a platán-csipkéspoloska, mely-
nek csípése az ember számára is 
kellemetlen. Mint a polgármesteri 
hivatalnak küldött levelükben fo-
galmaznak, a rovar valósággal „ter-
rorizálja” a szabadba kívánkozó 

váradiakat, mivel megtámadta az 
Őssi negyedben lévő platánfákat. 
De a tiltakozók szerint a kórokozó 
más romániai városokban, Buka-
restben, Temesváron, Târgoviștén 
is bajt okoz, és teljesen hiábavaló-
nak bizonyul a rovarirtás ellene.

Amúgy a lakók „felelőtlennek” 
tartják a városvezetés döntését, 
hogy platánokat ültetett a viszony-
lag keskeny utcába, mivel ezek 30 
méter magasra és 4 méter szélesre 
is megnőnek, így attól tartanak, 
hogy beárnyékolják majd ottho-
nukat. A drámai hangvételű levél 
szerint ennél is rosszabb, hogy „a 
szárnyas rovarok vámpír módjára 
csípnek, és kiszívják emberi áldo-
zataik vérét”. A lakók szerint a pla-
tán csipkéspoloskája főleg a nyári 
melegben „támad”, és a lakásokba 
is beférkőzik. A rovarcsípés veszé-
lyeit taglaló levél a franciaországi 
Lyon negatív példáját hozza fel, 
és egy meg nem jelölt tanulmányt 
idéz, mely szerint a rovar képes 
emberi vért szívni, így betegségek 
terjesztésére is alkalmas. Rámu-
tatnak: miközben az egész világon 

igyekeznek megszabadulni a pla-
tánfáktól, Nagyváradon „önké-
nyesen” ültetik ezeket. Az utcában 
lakók és az itt székelő cégek képvi-
selői petíciót is aláírtak az intézke-
dés ellen, melyben a már elültetett 
platánok kicserélését is kérik.

Szakportálok szerint a platán-
csip késpoloska nevezetű rovar 
Észak-Amerikából származik, és 30 
Celsius-fok fölötti hőmérsékleten 
jelenik meg, többnyire gazdag nö-
vényzettel rendelkező környezet-
ben. Bár a bogár az emberre nézve 
nem veszélyes, csípése mégis kel-
lemetlen, de nem annyira, mint 
a szúnyog vagy a pók csípése, ám 
a megcsípett területen felduzzad 
a bőr. Kifejezetten a platánfák kár-
tevője, a fa alatt, annak kérgében, 
a törzsön telel. Nemcsak a növé-
nyekben okoz kárt, jelenlétével 
a lakosságot is zavarja. Ugyanis a 
fák koronájában él, ahonnan egy 
kisebb szél könnyen lesodorja, így 
bekerülhet a lakóházakba, gépko-
csikba, az ember ruhájára, és más 
poloskákhoz hasonlóan kellemet-
lenséget okoz.

 » Az utcában 
lakók és az itt 
székelő cégek 
képviselői petí-
ciót is aláírtak az 
intézkedés ellen, 
melyben a már 
elültetett platá-
nok kicserélését 
is kérik.
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 » KRÓNIKA

A medveállomány felmérésével 
kezdődik a védett nagyragadozó 

helyzetének rendezése Romániában 
– nyilatkozta az Agerpres hírügynök-
ség által tegnap közölt interjúban 
Tánczos Barna környezetvédelmi 
miniszter. Az RMDSZ-es politikus az 
MTI szerint kijelentette: versenytár-
gyalást hirdetett a minisztérium az 
állománybecslést végző szakcégek 
számára, mert évente felbecsültetik 
a védett állatok populációit. Azt is 
hozzátette: létezik egy 10 millió eu-
róval fi nanszírozott európai projekt, 
amely a génmintákra alapozva új, 
pontosabb módszerrel becsüli fel 
a medvepopulációt. „A beavatko-
zás hiánya nem megoldás. Kívülről 
szemlélni az ügyet, és azt mondani, 
hogy lehet, jobb lesz, de lehet, hogy 
nem, lehet, hogy balesetek történ-
nek, lehet, hogy medvék lesznek 
a sípályákon vagy az iskolaudva-
rokon, de az is lehet, hogy nem, ez 
nem megoldás” – jelentette ki a mi-
niszter. Tánczos Barna hozzátette: az 
év második felében történhet meg az 
állomány felmérése, addig a létező 
intervenciós kvóták alapján lehet ki-
emelni vagy kilőni a gondokat okozó 
medvéket. Megemlítette: mind a be-
avatkozással, mind az állomány rit-
kításával számolnak.

Neheztelésének adott hangot ami-
att, hogy egyetlen európai ország 
sem kér a romániai medvékből. Ezt 
hivatali elődje felkérésére 17 EU-tag-
ország illetékesei írásban is közöl-
ték. „Vigyázzatok ti az EU szinte 
teljes medveállományára. Ne hábo-
rítsátok a medvéket, de mi egyetlen 
példányt sem kérünk belőlük” – fog-
lalta össze az EU-tagállamok „külö-
nös” hozzáállását. Tánczos Barna 
megemlítette: minden olyan ország-

ban, ahol medvék élnek, beavatkoz-
nak a medvepopulációba, mert ezt 
megengedi a vonatkozó EU-s irány-
elv. Romániának pedig a megelőző 
beavatkozásra és a medvetámadá-
sokat követő beavatkozásokra is 
szüksége van. „Nem várhatjuk meg, 
hogy a medve a sípályán, medve az 
úton, medve a városban jelenség 
általánossá váljon” – jelentette ki a 
miniszter.

Romániában túlszaporodott a 
medveállomány azt követően, hogy 
2016-ban a Cioloș-kormány a populá-
ciót szabályozó medvevadászatot is 
betiltotta. Korábban a környezetvé-
delmi minisztérium évente 400–450 

medve kilövésére adott engedélyt. A 
környezetvédelmi tárca megrendelé-
sére 2019 tavaszán készített becslés 
szerint az országban 6450 és 7200 
között lehet a vadon élő medvék szá-
ma. A medvepopuláció megőrzésére 
vonatkozó 2018-as akcióterv szerint 
a nagyragadozók 69 ezer négyzet-
kilométeres romániai élőhelyén 
ökológiai, társadalmi és gazdasági 
szempontból az optimális egyed-
szám 4000 lenne. Az elmúlt öt évben 
hét halálos áldozata volt a romániai 
medvetámadásoknak és 54-en szo-
rultak kórházi kezelésre. Gyakoriak 
voltak a medvék által okozott közúti 
balesetek is.

Medveszámlálásra készülnek, állományritkítás is jöhet

 » Tánczos Bar-
na szerint az év 
második felében 
történhet meg az 
állomány felmé-
rése, addig a lé-
tező intervenciós 
kvóták alapján 
lehet kiemelni 
vagy kilőni a 
gondokat okozó 
medvéket. Meg-
említette: mind a 
beavatkozással, 
mind az állo-
mány ritkításával 
számolnak.




