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• Ahhoz, hogy ne 
ismétlődjenek meg az 
elmúlt télen tapasztalt 
kaotikus állapotok, 
a hétvégeken Har-
gitafürdőre érkező 
nagyszámú vendég 
járművei számára 
jóval több parkolási 
lehetőségre van szük-
ség. Erre a volt bánya-
vállalat zagytározójá-
nak felülete jelentene 
egyelőre ideiglenes 
megoldást.

KOVÁC S AT T I L A

A téli vakációban, az ünne-
pekre, majd az ezt követő 
hétvégéken érkező nagyszá-

mú látogató miatt példátlan méretű 
káosz alakult ki az elmúlt télen Har-
gitafürdőn, amely nem rendelkezik 
nagyszámú gépkocsi befogadására 

alkalmas parkolóhelyekkel. A 
forgalom ilyenkor alig ara-
szolt, kilométeres sorokban 
álltak az üdülőtelepülésre ve-
zető út két oldalán az autók, 
és többször előfordult, hogy 
a közlekedésrendészetnek 
kellett visszafordítania az ér-
kezőket, mert Hargitafürdő 

megtelt. Az ilyen esetek meg-
ismétlődését a volt bányavállalat 1. 
számú zagytározójának több hektá-
ros felületén téli időszakban ideig-
lenesen kialakítandó parkolóval le-
hetne elkerülni, amely ezernél több 
autónak is helyet tudna biztosítani.

Rövid és hosszabb távú tervek

A szükséges lépésekről már elkez-
dődött egy egyeztetés a csíkcsicsói 
illetékesekkel – közölte kérdésünk-
re Korodi Attila. Csíkszereda pol-
gármestere szerint bármilyen dön-
tés is születik, új parkolókat csak 
csíkcsicsói területen lehet létre-
hozni. „A kérdés az, hogy lehet ezt 
kialakítani, milyen rendszerekben” 
– mutatott rá a városvezető, hoz-
zátéve, nem egyszerű a megoldás, 
mert a területek mind a csicsói köz-
birtokosság tulajdonában vannak, 
ezért együtt kell működnie minden 
érintettnek. Emlékeztetett, koráb-
ban felmerült az az ötlet is, hogy le-
gyen egy parkoló a közigazgatásilag 

a városhoz tartozó Hargitafürdőre 
vezető út alsó végén, de a vissza-
jelzések szerint az ide érkezők nem 
lesznek hajlandók gépkocsijaikat 
a Tolvajos-tetőn hagyni. Másrészt 
egy állandó lakókkal rendelkező 
településről van szó, és az oda ve-
zető megyei utat nem lehet lezárni. 
Ezért a volt bányavállalat 1. számú 
zagytározója, amely Hargitafürdő 
központjához és a sípályákhoz is 
elég közel van, az egyetlen lehető-
ség a helyzet gyors megoldására – 
legalábbis rövid távon. Korodi sze-
rint ehhez a zagytározót birtokló 
felszámoló céggel kell megállapod-
ni.  Hasonlóan látja a helyzetet Pé-
ter Lukács csíkcsicsói polgármester 
is, aki szerint a közbirtokossággal 

egyeztetve az a szándékuk, hogy 
a zagytározón ideiglenes parkolót 
hozzanak létre. Ehhez a sípályá-
kon használt hótaposó géppel és 
erőgéppel kell majd a havat eltolni 
és tömöríteni, a bejutást pedig lehet 
biztosítani a zagytározó alsó végé-
től, így az autóknak nem kellene a 
település központjáig feljönniük. 
Ugyanakkor területcseréket kezde-
ményeztek a közbirtokossággal an-
nak érdekében, hogy új parkolókat 
alakítsanak ki, mert az önkormány-
zatnak erre jobbak a lehetőségei, az 
érintett területeket ugyanis ki kell 
venni az erdőalapból – tudtuk meg.

Meg kell előzni a káoszt
Hargitafürdőn új lehetőségeket keresnek az autók elhelyezésére

Nemrég fejezték be 

a Hargitafürdőre vezető megyei 

besorolású út felújítását
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Szűrővizsgálatok 
férfiaknak
Székelyudvarhely is csatlakozik 

a Movember elnevezésű világ-

szintű kampányhoz, amelynek 

célja, hogy felhívja a férfiak 

figyelmét az egészségmegőr-

zés, valamint a szűrővizsgála-

tok, kivizsgálások fontosságára. 

A Székelyudvarhelyi Városi 

Kórház járóbeteg szakrendelé-

sén ingyenes szűrést tartanak 

november 22. és 30. között 

minden hétköznap 14 és 17 óra 

között. A fizikális és ultrahan-

gos vizsgálatra mindössze 

telefonos előjegyzés szükséges 

a 0266-212186-os számon (a 

156-os belső számot kell kérni). 

Feliratkozni hétköznapokon 13 

és 14 óra között lehet.

Koncert 
Barokk zenei előadást tartanak 

pénteken 19 órától Székelyud-

varhely Polgármesteri Hivata-

lának Szent István-termében. 

Fellép a Fonte Di Gioia Együt-

tes, a műsoron A. Falconieri, A. 

Vivaldi, M. Cazzati, A. Scarlat-

ti, F. M. Veracini, A. Caldara, G. 

B. Bononcini műveiből készült 

válogatás lesz hallható. Az 

előadás bérletes, de jegyeket 

is lehet váltani a helyszínen. 

Regisztrálni a 0745031452-

es telefonszámon sms-ben 

szükséges, vagy ezen a linken: 

https://forms.office.com/r/6sz-

SZUM5hDW . A koncert az ér-

vényes járványügyi szabályok 

betartásával látogatható.

Színházi előadás
A gyergyószentmiklósi Figura 

Stúdió Színház november 19-én, 

pénteken 19 órától a Kövekkel 

a zsebében című színművet 

játssza Gyergyószentmiklóson, 

a Művelődési Központban. Az 

előadásra kizárólag QR-kóddal 

ellátott oltásigazolással vagy a 

fertőzésen való átesést igazoló 

dokumentummal rendelkező sze-

mélyek belépése engedélyezett.

• R ÖV I D E N 

GE RGE LY I M R E

Egyre gyakrabban járnak be a med-
vék Borszékre, immár a település 

központjában is feltűnnek a vadálla-
tok, akár fényes nappal is. Hasonló 
helyzettel küszködik Gyergyóholló 
és Tölgyes is, és fokozza a problémát, 
hogy újabb két példányt telepítettek a 
körzetükbe. Tiltakoznak ez ellen, és 

a Brassói Területi Erdészeti és Vadá-
szati Felügyelőséghez intézett közös 
petícióban leírják, hogy a medvék éj-
jel-nappal bejárnak a lakott területre, 
veszélyeztetve a lakosok és a turisták 
életét és javaik biztonságát. Számta-
lan jelzés érkezett már a polgármes-
teri hivatalokhoz a vadállatok folya-
matos jelenlétéről a lakott területen, a 
112-es sürgősségi hívószámra is több 
ilyen bejelentés érkezett a lakosság ré-
széről. Az elmúlt időszakban többször 

is jelezték az illetékes hatóságoknak 
az egyre fokozódó medveproblémát, 
ám nemhogy érdemi lépésre nem 
került sor részükről, hanem döntése-
ikkel csak súlyosbítanak a helyzeten 
– fogalmazott a Mik József borszéki, 
Țepes-Focșa Romeo hollói és Vancu 
Marcel tölgyesi polgármesterek által 
szövegezett közlemény. 

Tiltakoznak

Leszögezik, a jelenség orvoslása ér-
dekében mindhárom polgármesteri 
hivatal megtette a kormány által 
idén elfogadott 81-es számú kor-

mányrendeletben foglalt lépéseket: 
megalakultak az azonnali sürgőssé-
gi beavatkozást végrehajtó bizottsá-
gok, illetve vadásztársulásokkal is 

szerződést kötöttek. Állásfoglalásuk 
szerint ez a medve-átköltöztetések 
miatt hiábavaló. „Határozottan til-
takozunk az olyan döntések megho-
zatala ellen, amelyek során előzetes 
konzultálásunk nélkül helyeznek át 
medvéket az adminisztratív terüle-
teinkhez tartozó vadászte-
rületre. Vezetőként közvet-
lenül felelősek vagyunk a 
lakosság és javaik bizton-
ságáért, az ilyen jellegű 
döntések pedig egyszerűen 
hiábavalóvá teszik a med-
vekérdés kezelésére irányuló 
igyekezeteinket. Ugyanakkor derék-
ba törik minden jellegű turizmus-
fejlesztési törekvésünket, hiszen 
melyik turista jön majd egy olyan 
településre, ahol akár fényes nappal 
is megtámadhatja a medve” – írják.

Elegük lett, nem akarnak újabb medvéket
• Borszék, Gyergyóholló és Tölgyes önkormányzatai 
közös panaszlevélben fordulnak a Brassói Területi Erdé-
szeti és Vadászati Felügyelőséghez, amelyben tiltako-
zásukat fejezik ki a medveáthelyezésekkel kapcsolat-
ban. Az utóbbi időben két medvét is vadászterületeikre 
hoztak, előzetes egyeztetés nélkül.

A medvék lassan mindennapos vendégek 

a településeken
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