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Rájuk támadt,
megölték a medvét

NAGYOBB SZEREPET SZERETNE VÁLLALNI A KÖZÉLETBEN A SZATMÁR MEGYEI MAGYAR DIÁKTANÁCS

Erősebben hallatná hangját a fiatalság

E

Összefogott Szatmárnémeti
és Nyíregyháza, hogy egy új
projekt keretében a városok
fiataljai is dönthessenek a települést érintő kérdésekben.
A kezdeményezés részleteiről Kala Szintia, a Szatmár
Megyei Magyar Diáktanács
(Szamedt) elnöke beszélt a
Krónikának.
» ZOLTÁN ILDIKÓ

Közösen gondolkodnak. A szatmári és nyíregyházi ﬁatalok elmondják véleményüket a politikáról is

selet, rendezvényszervezés és
szociális munka volt terítéken.
A Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 2006 januárja óta
működteti a Mustárház Ifjúsági
Információs és Tanácsadó Irodát a magyarországi városban.
A Mustárház azzal a céllal jött
létre, hogy segítse a városban
élő, tanuló fiatalok informálódását és tanulását, értékes
szabadidős lehetőséget, szórakozási alternatívát nyújtson
számukra, támogassa önszerveződő csoportok létrejöttét és
működését, részt vegyen a helyi
fiatalok életének formálásában.
A harmadik programon számos csoportmunkában vettek
részt a fiatalok, az egyik ilyen a
SWOT-analízisek készítése, fel-

mérve a város erősségeit, gyengeségeit és lehetőségeit. Az úgynevezett SWOT-elemzéssel lehet
feltérképezni egy piac, iparág,
üzlet, termék, szolgáltatás piaci

»

„Mi, ﬁatalok szeretünk hitetlenkedni,
mert sokszor előfordul,
hogy a mi véleményünkre csak bólintanak, és nem történik
semmi.”
életképességét. „A közös munka során szeretnénk erősíteni
a diáktanácsokat, és nagyobb
szerepet vállalni a város életében. Elmondani véleményünket

a politikáról, az infrastruktúráról és az egészségügyről” – tette hozzá a Szamedt elnöke. A
180 fős eseményen jelen voltak a polgármesterek is, akik
megkapták az akkori program
végeredményeit. „Mi, fiatalok
szeretünk hitetlenkedni, mert
sokszor előfordul, hogy a mi véleményünkre csak bólintanak,
és nem történik semmi. Bízom
abban, hogyha látják a fiatalság
érdekeltségét, akkor meghallják
néhány javaslatunkat is, ami talán az ő fejükben is megfordult
már” – fejtette ki Kala Szintia.
Megemlítette, hogyha a 12 hónapos projektnek pozitív a kicsengése, lát esélyt arra, hogy a
nyíregyháziak folytatni akarják,
és ismét pályáznak.
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z Erasmus+ program finanszírozásával egy éven
át tartó projektbe kezdtek
a Szatmár Megyei Magyar Diáktanács (Szamedt) és a Nyíregyházi Diák-polgármesteri Iroda
(DPI) fiataljai, a program célja,
hogy az ifj úság nagyobb szerepet kapjon a városok életében.
„A kezdeményezés Nyíregyháza
részéről jött. A pandémia miatt tavaly elmaradt az együttműködés, ezért nyáron ismét
megkerestek minket. Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosok, ezért választottak
minket” – mondta Kala Szintia.
Hozzátette, azt szeretnék, hogy
a két város fiatalsága produktív munkát tudjon „letenni az
asztalra” az együttműködésnek
köszönhetően. Eddig három találkozást sikerült megszervezni.
Először a nyíregyháziak látogattak Szatmárra, és hosszabb
beszélgetéssel kezdték a projektet, a második találkozás egy
180 fős rendezvényen történt,
és a nyíregyházi Mustárház koordinálása mellett különböző
képzéseken is részt vettek, ahol
többek között az érdekképvi-

lpusztítottak a Vrancea
megyei Câmpuri község lakói
szombaton egy medvét, amely
aznap rátámadt három helybéli
férfira, és egyiküket súlyosan
megsebesítette. Ion Vlad, a település polgármestere az Agerpres
hírügynökségnek elmondta,
a nagyvad a reggeli órákban
hatolt be a községbe, és élelem után kutatva beakadt egy
drótkerítésbe. A vadat a helyi
állatorvos elaltatta, a csendőrök
kiszabadították, majd a mintegy 200 méterre lévő erdőben
elengedték.
Néhány óra múlva azonban
visszatért a településre, ahol
rátámadt a megrongálódott
drótkerítésen dolgozó három
férfira. „A közelben tartózkodó helybéliek közbeléptek, és
megölték a medvét, nem volt
más megoldásuk” – jelentette
ki a polgármester, aki szerint a
nagyvad áldozatainak egyikének
állapota válságos.
A hasonló esetek nem ritkák
mostanában, egy héttel ezelőtt
is kilőttek egy medvét Prahova
megyében, mert az elkergetett
vad visszatért, és emberéletet
veszélyeztetett, ezért kellett
végezni vele. „Sajnos egyre több
medve tér vissza lakott területre, az emberek udvaraira annak
ellenére, hogy már többször elhajtották őket. Gratulálok a beavatkozást biztosító csapatnak,
hogy hatékonyan jártak el, a
lakosságnak pedig azt ajánlom,
jelezzen minden olyan esetet a
112-es segélyhívó számon, amikor medvét látnak településen”
– fogalmazott Tánczos Barna
környezetvédelmi miniszter,
aki szerint az újabb eset is azt
bizonyítja, hasznosak a nyáron
elfogadott medverendeletek,
amelyek akár életet is menthetnek. (Krónika)
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