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6 hónap                  140 lej

12 hónap                280 lej

Tarthatatlanná vált a helyzet a fürdővárosban és környékén a bejáró anyamedvék miatt

Megrongálták a tusnádi medvelest

Még egy hónap sem telt el a 
megnyitása óta, ismeret-
len tettesek máris meg-

rongálták Máté Bence világhí-
rű magyarországi természetfo-
tós Tusnádfürdő közelében ki-
alakított medvelesét. A rejtekhe-
lyet – ahonnan maga Máté is fo-
tózza a nagyvadakat – azért hoz-
ta létre, hogy más természet-
kedvelők is kedvükre figyelhes-
sék az állatok életét. Albert Ti-
bor tusnádfürdői polgármester 
a Krónikának elmondta: sajnál-
ja a történteket, mert nagyra ér-
tékeli a fotós munkáját, ellen-
ben a szomszédos Tusnád falu-
ban vannak, akik nem nézik ezt 
jó szemmel. Az elöljáró arról is 
beszámolt, hogy a fürdővárosban 
tarthatatlan a helyzet, húsz med-
ve jár be rendszeresen, ellenben 
szerinte a Tusványosra érkezők-
nek nincs miért aggódniuk, ilyen-
kor a nagyvadak a zaj miatt elke-
rülik a települést.

„Ha problémájuk van, engem 
hívjanak”

Máté Bence pénteken Facebook-
oldalán számolt be arról, hogy 
értesítették: csütörtökön vala-
ki betörte a Tusnád falu terüle-
téhez tartozó medvelese abla-
kát. „A les az én spórolt pénzem-
ből épült, így most nekem kell új 
üveget vásárolnom, és kijuttat-
nom a helyszínre. Javasolnám a 
tettesnek, hogy legközelebb tá-
jékozódjon, és ha valami problé-
mája van velünk, először engem 
hívjon fel, hátha tudok segíteni” 
– fogalmazott a természetfotós. 
Mindez alig néhány héttel a léte-
sítmény megnyitása után követ-
kezett be, az „Erdély szívében, 
a tusnádfürdői erdő rejtekében” 
kialakított medveles ugyanis jú-
nius 27-étől látogatható minden-
nap. „Segítsetek, hogy ez a cso-
dálatos élőlény Székelyföld jó hí-
rét öregbítse, és ne csak akkor le-
gyen róla hír, amikor élelem után 
kutatva kukákat fosztogat, vagy 
háziállatokra támad” – indokol-
ta nemrég kezdeményezésének 
szükségességét a fényképész.

A fiatalon világhírnevet szer-
zett természetfotós szerint a tet-
tesek „a vandál tevékenységgel” 
nemcsak az ő munkáját nehezí-
tik meg, hanem a terület jó hírét 
is rombolják. „Mi ide alkotni jöt-
tünk, a tusnádfürdői közösség-
nek egy új szolgáltatást létrehoz-
ni, ami nagyon sok helyinek a ja-
vát szolgálja. Nem tettünk mást, 
mint a számtalan vadetető hely 
egyikét bemutathatóvá tettük, 
ami máris nagy sikernek örvend 
az ide látogató turisták, a turisz-
tikával foglalkozók és a termé-
szetet kedvelő helyiek körében 
egyaránt” – fogalmazott. Bejegy-
zéséből arra is következtetni le-
het, hogy a tettesek két értékes 
kamerát is eltulajdonítottak. „Ja-

vasolnám még, hogy a harmadik, 
90 ezer forintos vadkamera ello-
pása előtt is hívjon fel, mert nem 
kell az értékesítéssel bajlódnia, 
odaadom a lopás tárgyának ér-
tékét készpénzben” – írta Máté 
Bence. Rámutatott: ilyen hozzá-
állást sem Amerikában, sem Af-
rikában, de Európa más része-
in nem tapasztalt, és elszomorí-
tónak tartja, hogy ilyesminek ép-
pen nálunk kell először megtör-
ténnie. A fotós bízik benne, hogy a 
jövőben kevesebb felesleges kört 
kell futniuk „butaságok miatt”.

Lássuk a medvét!

Máté Bence júniusban alakítot-
ta ki a detektívüveges medvelest 
a Tusnádfürdő közeli erdőben, 
ahonnan az év minden napján 
természetes környezetükben fi-
gyelhetők meg a vadon élő bar-
na medvék – olvasható a kezde-
ményezést népszerűsítő www.
medveles.hu honlapon. A létesít-
mény működtetői a gyermekeket 
és a felnőtteket is meg kívánják 
szólítani „egyedülálló természe-
ti értékeink bemutatásával”. „Az 
élővilág csodáiban való gyönyör-
ködés mindig felemelő kikapcso-
lódás, és minél gyakrabban szá-
nunk rá időt, annál jobban kiala-
kul bennünk a környezetvédele-
mért való tenni akarás, ami a jö-
vő generációi számára az egyik 
legfontosabb kötelességünk” – fo-
galmaznak az illetékesek. Az ér-
deklődőknek 100 lej (25 euró) el-
lenében háromórás programot 
ajánlanak, amely során kísérő-
vel természetes környezetében 
láthatják az ottlétükről mit sem 
sejtő medvéket. A romantikus fe-
nyőerdei környezetben található 
lest lovas kocsival közelítik meg 
a látogatók.

Albert Tibor, Tusnádfürdő pol-
gármestere a Krónikának el-
mondta: értesült a történtekről, 
és sajnálja, hogy megrongálták 
Máté Bence medvelesének ab-
lakát. Az elöljáró nagyra érté-
keli a világhírű fotós tevékeny-
ségét, segítségét is felajánla-
ná, a medveles azonban nem 
Tusnádfürdő területén van, az 
erdőrész nem a fürdővároshoz, 
hanem Tusnád faluhoz tartozik. 

Albert Tibor úgy tudja, a faluban 
akadnak olyanok, akik nem né-
zik jó szemmel a fiatalember te-
vékenységét, ám erre nincs kéz-
zel fogható bizonyíték.

A tusnádi medveles egyéb-
ként nem az egyedüli Szé-
kelyföldön, hasonló működik 
a Székelyudvarhelyhez közeli 
Zetelaka környékén, Deságban 
is, ahová hazai és külföldi turis-
ták egyaránt előszeretettel jár-
nak. Úgy tudjuk, az ottani lako-
sok sem örvendenek kimondot-
tan a medvelesnek, amely sze-
rintük még inkább a környékre 
vonzza a nagyragadozókat. Ba-
bos Zsolt vadgazdamérnök, a lé-
tesítményt vezető vadőr szerint 
azonban éppen az általuk folyta-
tott etetés gátolja a medvéket ab-
ban, hogy bejárjanak a telepü-
lésekre.

Húsz nagyvad jár be Tusnádfürdőre

Albert Tibor a Krónika kérdé-
sére arról is beszámolt, hogy 
Tusnádfürdőn tarthatatlan a 
helyzet a nagyvadak miatt, jelen-
leg húsz medve jár be a fürdőte-
lepre, öt anyamedve tizenöt bocs-
csal. Mindeniket ismerik: egyik 
anyaállatnak négy bocsa, kettő-
nek három-három, további ket-
tőnek fejenként kettő, egyiknek 
pedig egy kicsinye van. Ezeket 
a nagyvadakat nem lehet kilőni, 
hívta fel a figyelmet a polgármes-
ter, hiszen az anyaállatokat nem 
pusztíthatják el, ezért beindult 
az elszállításukat célzó eljárás. 

„Olyan távolságra visszük el az 
állatokat, hogy ne tudjanak visz-
szajönni, egyelőre ez az egyet-
len megoldás körvonalazódik” 
– részletezte az elöljáró.

Albert Tibor rámutatott, van-
nak békés módszerek, amelyek-
kel távol lehet tartani a vada-
kat a lakott településektől, eze-
ket Kanadában sikeresen alkal-
mazzák. „Nem kell feltétlenül ki-
lőni a medvét, az a legfontosabb, 
hogy tartsuk az erdőben. A leg-
hatásosabb, ha itt etetik, hiszen 
akkor nem jár be élelemért a fal-
vakba, városokba. A másik mód-
szer, ha gumilövedékkel ijesztge-
tik, hamar megtanulja, hogy oda 
ne menjen vissza” – magyarázta 
a polgármester.

Ki a medvék tulajdonosa?

Tusnádfürdő önkormányzata fo-
lyamatosan keresi a jogi meg-
oldást a medvék távoltartására, 
például ismeretlen tettesek ellen 
tesznek feljelentést, azaz gya-
korlatilag a medvék tulajdono-
sát perelik az okozott károkért 
és birtokháborításért. „Ha az én 
kutyám bemegy a szomszéd ud-
varára, és meg is harap valakit, 
azért engem, a tulajdonost von-
nak felelősségre. A medvéknek is 
van tulajdonosa, csak ki kell de-
ríteni, ki az” – fejtette ki Albert 
Tibor. Az elöljáró nehezménye-
zi, hogy a környezetvédelmi mi-
nisztérium és a vadászterülete-
ket bérlő vadásztársaságok évek 
óta egymásra mutogatnak, ami-
kor arról van szó, hogy ki a tulaj-
donos, kinek kellene megoldania 
a problémát. „Évek óta, nap mint 
nap a medveproblémával küz-
dünk, ez rendkívül áldatlan ál-
lapot” – hangsúlyozta a fürdővá-
ros vezetője. Albert Tibor ugyan-
akkor azt is leszögezte: a holnap 
kezdődő Tusványosra készülők-
nek nem kell aggódniuk amiatt, 
hogy a nyári szabadegyetem ide-
je alatt medvével találkoznak, 
olyankor ugyanis nagy a zaj a te-
lepülésen, ez pedig távol tartja a 
vadakat. 

BÍRÓ BLANKA, PAP MELINDA

Juhászra támadt a medve a Retyezátban

Egy 17 éves juhászra támadt péntekről szombatra virradóan egy med-
ve a Retyezát-hegységben, a Zlata-csúcs alatti esztenánál. A fiatal-
embert a marosvásárhelyi SMURD helikoptere szállította kórházba, a 
hegyimentők szerint állapota stabil. A Secări esztenánál dolgozó pász-
torok szerint a fiatalember kiment az éjszaka közepén, hogy megnézze, 
mit csinálnak a juhok. Amint az esztenánál ólálkodó medvére irányítot-
ta elemlámpáját, az állat rátámadt, és több sebet ejtett a férfi jobb lá-
bán. Az elmúlt napokban a Csíkszeredához tartozó Zsögödben is ólál-
kodott a medve, amely hat tyúkot és négy csirkét pusztított el egy ház-
tartásnál. A károsultak szerint nem először fordult elő, hogy a Csíksze-
reda határába merészkedő vadállat kárt tett a baromfiállományban. 
A nyomok szerint a nagyvad nem egyedül volt, vele volt a bocsa.

Nem nézik jó szemmel. Ismeretlen tettesek betörték a les ablakát

Ismeretlen tettesek megrongálták a Tusnád-

fürdő höz közeli erdőben egy természetfotós ál-

tal kialakított medvelest. Állítólag sokan nem 

nézik jó szemmel a létesítmény működtetését, 

amely azonban a működtetők szerint épphogy a 

környék jó hírét terjeszti.
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