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Már kétezer-tizenhároMra íratják be a gyerekeket

Sok a gyerek, kevés a napközi
eMberre, bikára és tehénre táMadt a Medve

Nem kaptak kilövési 
engedélyt

hírfolyam

> Regál. Böszörményi Zoltán költő, 
író ezzel a címmel megjelent regényét mu-
tatja be dr. Fried István Herder-díjas iro-
dalomtörténész szeptember 19-én, hétfőn 
19 órától a székelyudvarhelyi Portré Kávé-
zóban. A rendezvény házigazdája Murányi 
Sándor Olivér író, védnöke László János. 
„Gyermekkoromból a legerősebben arra 
emlékezem, hogy hét évig szinte szünet 
nélkül éhes voltam. A szám biblikus je-
lentőségű. Azóta, úgy tapasztaltam, hét-

évenként változik az életem jóra, rosszra” 
– vallja önéletrajzában a Monacóban élő 
Böszörményi Zoltán, a kortárs irodalmi 
élet egyik legsokoldalúbb egyénisége, aki 
a torontói York Egyetemen filozófiából 
szerzett diplomát, majd jómódú üzletem-
berként felépítette Románia legmoder-
nebb fényforrásgyárát. Új regénye a múlt-
ról, a szorongásról szól, valamint arról, 
hogy ha elég erősen akarjuk, akkor mindig 
van remény. Bemutatójára mindenkit sze-
retettel vár az Erdély Magyar Irodalmáért 
Alapítvány. 

> Fotótábor Siménfalván. Idén második 
alkalommal tartják szeptember 16–23. között 
Siménfalva községben a XXI. Orbán Balázs 
szemével elnevezésű fotótábort (az első május 
27. és június 3. között zajlott), amely során a 
vidék életmódjáról, hétköznapjairól színesebb, 
gazdagabb képanyag gyűl össze. A Siménfalva 
Polgármesteri Hivatala és a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont által szer-
vezett táborban részt vevő fényképészek: Ke-
rekes István (Kazincbarcika), Antal Levente, 
Kelemen Lajos, Vinczefi László (Sepsiszent-
györgy), Kozma Erzsébet (Zetelaka), Balázs 

Ödön, Fekete Réka, Kibédi Sándor, Vass Le-
hel (Székelyudvarhely). A tábor célja továbbra 
is látványosan megörökíteni, dokumentálni a 
fotográfia segítségével az udvarhelyszéki fal-
vak életvitelét, hangulatát, a hagyományos 
gazdálkodás, népszokás, építészet, a paraszti 
kultúra ezredfordulós képét. A Hargita me-
gye legtöbb településével büszkélkedhető 
község falvai: Bencéd, Csehétfalva, Kiskadács, 
Kiskede, Kobátfalva, Nagykadács, Nagykede, 
Nagymedesér, Rugonfalva, Siménfalva, Szé-
kely szentmihály, Székelyszentmiklós, Tar csa-
falva, Tordátfalva.

Az öt-hat évvel ezelőtti állapo-
tokhoz képest jelentősen nőtt a 
gyermekvállalási kedv Szé kely-
udvarhelyen, mindez a nap közi 
otthonok zsúfoltságában is meg-
mutatkozik: az elfogadhatónak 
mondható húszfős cso portok 
helyett 25–30-as lét szá mú gye-
reksereggel kell a da dáknak, 
óvó nőknek megbirkóz niuk. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

„Öt-hat évvel ezelőtt sok 
székelyudvarhelyi 
napközi otthonban 

csökkenteni kellett a csoportlét-
számot, mert nem volt elegendő 
gyerek, az utóbbi három évben 
viszont egyre több a jelentkező, 
így minden intézménynél vissza-
állították a korábbi keretszámo-
kat, sőt sok esetben, azért, hogy 
minden gyerek helyet kapjon, túl 
is lépik azokat – közölte a Hargita 
Népével Péter Edith, a Villanyte-
lepi Napközi Otthon vezetője.

Az intézményvezető szerint 
náluk mindig is a túljelentkezés 
volt a jellemző, ezért általában 
már szeptemberben kérik a szülő-
ket, hogy jelezzék iratkozási szán-
dékukat a következő évre.

– Februárban kezdődik a hiva-
talos iratkozás, előre sosem írtunk 
listát, csak a szándékról kértünk 
jelzést, hisz jó, ha tudjuk, mire 
számíthatunk, hány gyerek lesz – 
tette hozzá, megjegyezve: jelenleg 
több a gyerek, mint a napközik 
befogadóképessége.

Hangsúlyozta: egy gyerek sem 
marad hely nélkül, emiatt viszont 
nagyobbak a csoportok, akár 27, 
28, sőt 30 fős csoportok is mű-
ködnek, holott az ideális az lenne, 
ha legtöbb húsz gyerek lenne egy 
napközis csoportban.

Ez az ideális szám jelenleg 
Székelyudvarhelyen talán csak 
a Budvár Szociális Központnál 
működő napközis csoportnál 
biztosítható. Itt minden évben 
átlagosan 20-25 gyereket íratnak 
be. Ez a csoport amúgy a Malom 
utcai Zsibongó Napközi Otthon-
hoz tartozik. Az intézmény igaz-
gatója, Tóth Harsányi Éva a téma 
kapcsán közölte: ők már a 2013-

as évre vonatkozó jelentkezési 
iratcsomókat gyűjtik.

– Olyan nő is jelentkezett, aki-
nek a gyerek még a hasában volt, 
és jött, hogy írassa be napközibe – 
közölte az igazgatónő, hozzáfűzve: 
sírnak a szülők, hogy kell menje-
nek dolgozni, az embernek pedig 
megesik rajtuk a szíve, hisz nem 
lehet a gyerekeket az utcán hagyni 
– ezért a 30-as csoportlétszám.

Az igazgatónő szerint a gond 
csak az, hogy a nagyobb csoport-
ban háttérbe szorul az egyéni 
munka.

– Az első hét év közismer-
ten meghatározó az ember jelle-
me, személyisége kialakulásának 
szempontjából, így fontos lenne 
odafigyelni ezekre az „apróságok-
ra”, egyelőre viszont csak mosto-
hagyerekei vagyunk a tanügynek 
– érvelt az intézményvezető, aki 
úgy véli, több napközire nem len-
ne szükség Székelyudvarhelyen, 
mindössze néhány teremmel kel-
lene bővíteni a már létezőket.

A Malom utcai intézmény 
igazgatója hozzáfűzte: Ha csök-
kenne a gyereklétszám, a termeket 
akkor is tudnánk hasznosítani. 
Inkább bölcsődéből kellene több 
– jegyezte meg.

A napközikéhez hasonló hely-
zetben van a város egyetlen böl-
csődéje is. A Villanytelepi Nap-
kö zi Otthon szomszédságában 
mű ködő bölcsőde befogadóké-
pessége nagyjából 60 fő lenne, 
ezzel szemben tavaly például 120-
an íratták ide gyereküket.

– Megtehetjük, hogy több gye-
reket felveszünk, hiszen úgysem hoz-
zák egyszerre az összeset – mondja 
Bartus Eszter, az intézmény vezetője, 
akitől azt is megtudtuk, náluk egész 
évben folyik az iratkozás, és a pol-
gármesteri hivatalban hagyják jóvá a 
jelentkezők listáját, szociális és egyéb 
családi körülményeket figyelembe 
véve. Megjegyezte: „Tavaly sikerült 
megoldanunk minden problémát, 
minden jelentkezőt be tudtunk fo-
gadni. Most százan iratkoztak be, ám 
ebből általában 50–60-an jelennek 
meg naponta – részletezte a bölcső-
de vezetője, majd azt is tudatta, úgy 
látja, nem csökken a gyereklétszám, 
a kétévesek, vagyis a hozzájuk iratko-
zók legalább annyian vannak, mint 
tavaly. 

Napközi 
otthon Létszám Csoportszám

  Napsugár 154 6

  Csicsergő 175 7

  Zsibongó 290 10

  9-es számú 188 8

  Villanytelepi 210 8

  Kipi-kopi 220 9

  Csillagvár 210 8

  Eszterlánc 225 9

  Nardini óvoda 115 4

A napközi otthonok által kö-
zölt adatokból az derül ki, hogy 
átlagban 25-30 fős csoportok mű-
ködnek Székelyudvarhelyen, az 
intézmények többségében pedig 
a létszám leginkább a felső határt 
súrolja.

A növekvő gyermeklétszám az intézmények bővítését indokolja fotó: balázs attila

Bár még hivatalosan nem ér-
kezett meg a visszajelzés a 
Környezetvédelmi Miniszté-
riumtól, nem kaptuk meg az 
Abásfalván támadó medve ki-
lövésére kért engedélyt – kö-
zölte lapunkkal Jakab Attila, a 
Nagyküküllő Vadász–Horgász 
Egyesület vadászati alelnöke, 
hozzáfűzve, hogy az elmúlt 
napokban történt támadások 
miatt kért kilövési keretet 
sem bővítették. Az egyesület 
a túlszaporulatra hivatkozva 
kéri a keretbővítést, a kör-
nyezetvédelmi ügynökségen 
dolgozók szerint viszont szó 
sincs a medvék túlszaporodá-
sáról.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

„AKörnyezetvédelmi 
Mi nisztérium nem 
hagyta jóvá az Abás-

falván emberre támadó medvére 
kért kilövési engedélyünket – 
mondta Jakab Attila –, azt kérik 
tőlünk, hogy az amúgy minden 
év szeptemberében kiosztott ke-
retből gazdálkodjunk, ez azt je-
lenti, hogy ebből a keretből kell 
kilőnünk azt a medvét is.”

A vadász elmondása szerint 
azért nem jó ez a megoldás a va-
dásztársaság szempontjából, mert 
a külföldről érkező vadászok 
csak a kapitális, azaz rekordtrófe-
ás példányokat hajlandók lelőni, 
ezért nem annyira előnyös egy kis 
termetű anyamedve kilövése.

Az abásfalvi eset után kétszer 
is történt medvetámadás a kör-
nyéken, legutóbb hétfő hajnalban 
Homoródszentpéter közelében 
egy tehenet vadászott le egy bo-
csos medve.

– Hiába őrizték villanypász-
torral jószágaikat a gazdák, annál 
a Homoródszenpéterhez közeli 
esztenánál, ahová egy bocsos med-
ve hétfő éjszaka betört és megölt 
egy tehenet – mesélte Jakab –, a 
medve közeledtét megérezve a 
karámból kitörtek a megrémült 
szarvasmarhák, majd az űzött ál-
latokból egy nagyobb példányt 
leterített a medve.

Mint arról korábbi lapszámun-
kban már beszámoltunk, múlt 
pénteken mindössze két kilomé-
ternyire az abásfalvi helyszíntől 
egy bikát sebzett halálra egy med-
ve. A társulat vadásza szerint az op-
timális létszám több száz hektáron 
egy medve lenne, ennek ellenére 
az elmúlt években jelentősen meg-
nőtt a medvék száma, ugyanis az 
egyesület által felügyelt közel 110 
ezer hektár területen a tavaszi vad-
számlálás adatai szerint 249 medve 
él, sokkal több, mint amennyi nor-
mális körülmények között kellene.

– A keret, amiről a papír hi-
vatalosan két nap múlva a ke-
zünkben lesz, összesen 9 medve 
kilövésére ad majd engedélyt, ami 
nagyon kevés – panaszolta Jakab 
Attila –, s ha ebbe beleszámoljuk 
a támadó medvéket, amit a keret 
megjelenése után rögtön ki is lö-
vünk, akkor alig marad valami.

Nincs túlszaporulat
„Valóban van egy enyhe nö-

vekedés a medveállományban, 
de túlzásnak tartom azt kijelen-
teni, hogy sokkal nagyobb lenne 
a szaporulat – közölte megkere-
sésünkre Both József, a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökség természetvédelmi osz-
tályának vezetője, megjegyezve, 
hogy azt az optimális számot, 
amire a vadásztársaságok elősze-
retettel hivatkoznak, egy már 
nagyon régen elavult értékelés 
alapján határozták meg.

Az említett értékelést az er-
dészeti kutatóintézet végezte 
még a rendszerváltás idején, de 
azóta nagyon sok más tényező is 
közbejött, ilyen például az embe-
rek által meghódított területek 
növekedése, a lakóterületek kö-
zelsége, vagy például a gomba-
gyűjtés is. Mindezen tényezők 
alapján nagyon megérett az újra-
számolásra a vadak területre való 
elosztása.

– A problémás területeken 
kérték és megkapják az állatok 
kilövésének engedélyét, most már 
tényleg csak a vadásztársaságon 
múlik a vadkárok visszaszorítása 
– szögezte le Both József.


