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Tusnádfürdő testvértele-
püléseinek küldöttségei, a 
Hargita megyei és a helyi 

önkormányzat képviselői és a 
tusnádfürdői lakosok, illetve az 
oda látogató turisták jelenlétében 
nyitották meg ünnepélyesen az 
új polgármesteri hivatal épülete 
előtt a 19. Tusnádfürdő Napokat. 

Megerősített szerződés

A városnapok nyitóren-
dezvényét az is különlegessé 
tette, hogy Tusnádfürdő pol-
gármestere, Abert Tibor, va-
lamint testvértelepülésének 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrének 
polgármestere, Ughy Attila 
megerősítették újabb szerző-
déssel az immáron 20 éve fenn-
álló testvérvárosi kapcsolatot a 
két település között. A magyar-
országi városvezető elmondá-
sa szerint ez a kapcsolat élő 
kapcsolat volt, amelyben min-
dig számíthattak egymásra, és 

számítanak ezután is. Aján-
dékul egy pihenőpadot, illet-
ve egy utcai órát szereltettek 
fel Tusnádfürdő új önkormány-
zati épülete előtt. Az ünnepé-
lyes hangulatról a tusnádfürdői 
Szent László Gyermekvédelmi 
Központ kórusa gondoskodott.

Új otthon az önkormányzatnak

Az események fénypontját 
Tusnádfürdő új városházának 
avatója jelentette, amely előtt 
ünnepélyesen felvonták Romá-
nia és az Európa Unió zász-
lóját, a székely, valamint az 

üdülőváros lobogóját. Ezt kö-
vetően Albert Tibor szólalt fel, 
elmondta, 2009-ben kezdték el 
az épület felújítási munkála-
tait, holott voltak, akik azt ta-
nácsolták, hogy bontassák le, 
olyannyira leromlott állapot-
ban volt. Azonban bíztak az ál-
mukban, és megvalósították 
felújítását. „Tusnádfürdő adófi-
zető polgárainak köszönhetjük 
mindezt” – hangsúlyozta a vá-
rosvezető. Felszólalását köve-
tően a helyi egyházi képviselők 
áldották meg az épületet, majd 
szalagvágás következett, így 
nyitva utat az érdeklődők előtt. 

Ezután ugyanis minden részt-
vevőt behívtak az épületbe, kör-
bejárhatták és megtekinthették 
a teljesen új külsőt és a modern, 
korszerű belsőt kapott kétszin-
tes ingatlant, a polgármester 
irodájába is bárki beléphetett.

Létrás tűzoltókocsit vehettek át

A Tusnádfürdői Városnapok 
alkalmából a svájci Opération 
Villages Roumains alapítvány 
ajándékaként teljesen felsze-
relt létrás tűzoltóautót vehetett 
át a tusnádfürdői önkéntes tűz-
oltó-alakulat. Az alapítvány el-

nöke felszólalásában kitért arra, 
hogy alapítványuk az elmúlt öt 
évben 12 önkéntes tűzoltóköz-
pontot hozott létre, ezek közül 
négyet Hargita megyében. „Ma 
a tusnádfürdői önkéntes tűzol-
tó-alakulatot gazdagíthatjuk a 
létrás tűzoltóautóval. Azt szeret-
ném, ha ezt a járművet csak gya-
korlatozásra és soha ne élesben 
kelljen használni” – mondta az 
alapítvány elnöke. Ezt követően 
jelképesen és valóságosan is át-
adták a speciális bevetési jármű 
kulcsait a Tusnádfürdői város-
vezetésnek, az önkéntes tűzol-
tó-alakulatnak.  

BARABÁS HAJNAL

Tusnádfürdő Napokat tartottak a hétvégén

Felavatták az új városházát

Új otthonba költözhet a tusnádfürdői polgármesteri hivatal. Városháza felirat három nyelven

Háromnyelvű, azaz 

Primărie-Városháza-

Townhall felirat áll 

Tusnádfürdő új pol-

gármesteri hivatalá-

nak homlokzatán. A 

helyi önkormányzat 

új székházának ava-

tóünnepségét péntek 

este tartották a 19. 

Tusnádfürdő Napok 

nyitányaként.

Többször is elhangzott az el-
múlt időszakban az a helyiek 
számára már-már természe-
tessé vált kijelentés, miszerint 
Tusnádfürdő utcáin úgy sétál-
nak a medvék, akár a kóbor 
kutyák. Pénteken az üdülővá-
rosba látogattunk, meggyőződ-
ve, hogy a kijelentésnek bőven 
van igazságalapja.

Többórás ottlétünk alatt több-
ször is elhaladtunk a helyi vasút-
állomás előtt, ahol sötétedés előtt 
azt láthattuk, hogy a medvebiztos 
szeméttárolók környékét frissen 
takarították: tisztaság volt, és 
egyetlen zacskónyi – medvecsa-
logatásra alkalmas – hulladék 
sem hevert a földön. Egy későb-
bi, sötétedés utáni látogatás al-
kalmával aztán meghökkenve 
tapasztaltuk, hogy pár óra alatt 
megváltozott a szeméttárolók 
környéke: a földön több zacskó-
nyi háztartási hulladék volt szét-
szórva. Noha meglepődtünk, az 
igazi döbbenet akkor lett úrrá raj-
tunk, amikor a medvebiztosnak 
nevezett szeméttároló nyílásá-
ban egy medve feje jelent meg.

A tároló nam akadály

A több, jelen lévő autó lámpá-
inak fényében az ezután leját-

szódó jelenet is jól látható volt: 
a kisebb méretű, jobb mellső 
lábán megsérült vadállat játszi 
könnyedséggel kiugrott a tá-
rolóból, majd az előzetesen ál-
tala kidobált hulladék között 
válogatott – zavartalanul. A 
medvebiztos szeméttárolókról 
egyébként többször is cikkez-
tünk, akkor a város vezetői és 
a helybéliek mind úgy gondol-
ták, hogy a kukákból hosszú tá-
von több kár származhat, mint 
haszon. Az egyik leggyakrab-
ban emlegetett félelmük az volt, 
hogy amennyiben a szeméttáro-
lókból nem jutnak táplálékhoz a 
medvék, valószínűleg betörnek 
majd a háztartásokba.

A medvék megoldják

A pénteken látottak alapján 
azonban sejthető, hogy a spe-
ciális kukák egyáltalán nem ri-
asztották el a vadakat: bár az 
ajtajuk fémből készült, és a bal 
felükön található biztonsági zá-
rat fel kell emelni a kinyitásuk-
hoz, a medvék valahogy mégis 
megoldják. Igaz, vannak kü-
lönböző teóriák, melyek sze-
rint eleve hibás egyik-másik 
tároló biztonsági zárja, illetve 
a naponta medvelesre érkezők 

„csaliként” szándékosan nyitva 
hagyják az ajtókat. A vasútállo-
máson tapasztalt jelenségen fel-
bátorodva úgy döntöttünk, két 
másik olyan helyszínt is meg-
látogatunk, ahová medvebiztos 
kukákat helyeztek a városban. 
Először az Országos Lakásügy-
nökség (ANL) által épített tömb-
házak fele vettük az irányt, ahol 
legnagyobb meglepetésünkre 
ugyanaz a kisebb méretű med-
ve kotorászott a szemétben, 
amellyel kevéssel korábban az 
állomáson találkoztunk – leg-
alábbis erre következtettünk 
abból, hogy szintén a jobb mell-
ső lábára sántított. A vad ezen 
a helyszínen is belemászott a 
szeméttárolóba, és – cseppet 
sem zavartatva magát a néző-
közönség miatt – nyugodtan 
falatozott tovább, míg egy felbá-
torodott kutya elzavarta.

Mintha börtönben élnének

Ezt követően az utolsó hely-
szín felé indultunk tovább. Az 
Apor-bástya fele vezető erdei 
útnál kialakított szeméttároló-
nál már messziről hallatszott a 
kutyaugatás, közelebb érve pe-
dig ennek okát is észrevehettük: 
egy, a korábbinál jóval nagyobb 

termetű medve falatozott a „ha-
gyományos” kukák közelében, 
a medvebiztosak mellett. Meg-
lepő volt, hogy a testes német 
juhászkutya ugyan alig né-
hány centiméterre állt tőle, és 
folyamatosan ugatta, a med-
ve előbb rá sem hederített, 
majd csupán néhány morgás-
sal figyelmeztette. A környe-
ző tömbházakban lakókkal 
társalogva azt is megtudtuk, 
hogy ez mindennapos jelen-
ség ezen a helyszínen. Két na-
gyobb medve jár arra, és az 
udvarokra is bemerészkednek: 

egy földszinti lakás ablakát is 
megütögette mancsával egyi-
kük – tudtuk meg az édesanyá-
tól, aki azt is elmondta, hogy 
azóta már szögesdrótot tettek 
az ablakpárkányra, így lassan 
olyan érzése van, mintha bör-
tönben élnének. A medvék tehát 
tényleg úgy járnak Tusnádfürdő 
utcáin, mint a kóbor kutyák, 
és a medvebiztos szeméttáro-
lók egyáltalán nem biztosak. A 
helybéliek félnek, a megoldás 
pedig várat magára.

ISZLAI KATALIN

Otthonosan kukáznak a vadak Tusnádfürdőn

A kutya sem zavarja különösebben a medvéket. Otthon érzik magukat

Egykori szálloda, 
új városháza
Az Olt utcában, Tusnádfürdő 
központjában átadott új vá-
rosháza egykor a Szálloda 
a Három Huszárhoz nevet 
viselte, egy előkelő fogadó 
részeként. Erőss Vilmos Me-
sélő Csíki képeslapok című 
könyvéből tudjuk, hogy az 
országúton belül két épület 
állt egymással szemben, 
ezekben voltak kiadó szobák, 
közöttük, hátul egy harma-
dik épület a nagyteremmel. 
Ide tartozott még egy 1899-
ben épült, 14 szobából álló 
negyedik épület, amely szin-
tén szállodaként működött. 
Később a Három Huszár út-
testre merőleges épületeit le-
bontották, megmaradt része 
a művelődési háznak adott 
otthont, könyvtár és filmve-
títés is volt ott. Az omladozó, 
megrongálódott épületet 
nyolc év alatt újították fel.

FOTÓK: GECSE NOÉMI




