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Csak a villanypásztortól félnek
Működő megoldást találtak Tusnádfürdőn a medvék ellen
• Úgy tűnik, a villany-
pásztoroknak köszön-
hetően valóban med-
vebiztosakká váltak a
szeméttárolók Tusnád-
fürdőn. Már több mint
egy hónap telt el az
újítás bevezetése óta,
a nagyvadak azonban
továbbra is elkerülik az
elektromos kerítéssel
körülvett szemeteseket.

ISZLAI KATALIN

Kevéssel több mint egy hónap 
telt el azóta, hogy villanypász-
torral vették körül a Fenyvesek 

és az Állomás utcai medvebiztos(nak 
nevezett) szeméttárolókat Tusnád-
fürdőn. A helyi polgármesteri hivatal 
azt követően döntött ezen megoldás 
mellett, hogy a fürdővárosban tart-
hatatlanná vált a helyzet: napi rend-
szerességgel több medve is bejárt a 
településre élelemszerzés céljából, és 
korábban semmivel sem lehetett távol 
tartani őket a szemetesektől. Ez azon-
ban a villanypásztoroknak köszönhe-
tően megváltozott.

Valóban elkerülik

Az újítás bevezetése után pár nappal 
látogattunk először Tusnádfürdőre, 
hogy megnézzük, miként viszonyul-

nak a nagyvadak a megváltozott 
körülményekhez. Legnagyobb meg-
lepetésünkre már akkor azt láttuk, 
hogy a szóban forgó éjszaka sem 
ember, sem medve nem járt a beke-
rített szemeteseknél, amelyek kör-
nyéke olyan tiszta volt, amilyennek 
évek óta nem láthatták az arra járók. 
Egyes illetékesek akkor úgy vélték, a 
kedvező állapot nem fog sokáig tar-
tani, hiszen a medvék alkalmazko-
dókészségük folytán gyorsan hozzá-
szoknak a változáshoz és pár napon 
belül visszatérnek a szemetesekhez. 
Úgy tűnik, mégsem így történt, hi-

szen hétvégi ottjártunkkor ismét azt 
tapasztaltuk, hogy a medvék elke-
rülik a körbekerített szeméttároló-
kat, még annak ellenére is, hogy az 
egyik helyszínen a kapu nyitva volt. 
Utóbbi esetében ismét rendet és tisz-
taságot találtunk, az Állomás utcai 
szeméttárolónál azonban, amely-
nek kapuja egyébként csukva volt, 
nagy mennyiségű hulladékot láthat-
tunk a szemetesek mellé helyezve. 
Látszott viszont, hogy nem medve 
szórta szét, hiszen ahhoz túl rende-
zett volt a helyszín. Összességében 
tehát azt a következtetést vonhat-

tuk le, hogy a villanypásztoroknak 
köszönhetően távol maradnak a 
nagyvadak mindkét helyszíntől, ezt 
pedig Rafain Zoltán, a tusnádfürdői 
vadászterületeket ügykezelő Szent 
Anna Vadásztársaság elnöke is meg-
erősítette. Mint mondta, valószínű-
leg természeti okok is közrejátszot-
tak abban, hogy a medvék az utóbbi 
időben a szemeteseket is elkerülték, 
illetve a háztartásokba sem törtek 

be, hiszen egyrészt közeleg a tél, 
másrészt a kukoricások és egyéb 
élelemforrások révén könnyebben 
juthattak más helyszíneken táplá-
lékhoz. Hozzátette, ettől eltekintve 
igaz, hogy a villanypásztor az egyet-
len, amitől még tartanak a medvék. 
A hangoskodástól már nem félnek, 
még a petárdától sem, ezért Rafain 
azt tanácsolta az erdőkbe látogatók-
nak, hogy hangoskodás és medveri-
asztó spray helyett inkább sokkoló 
zseblámpát vigyenek magukkal, 
azaz olyan eszközt, amely a világító 
funkció mellett arra is képes, hogy 
szikrázó, csattogó hangot adjon ki.

Számos problémát okoznak

A vadásztársaság vezetője arra is 
kitért, hogy tízszer annyi medve 
él Tusnádfürdő környékén, mint 
amennyit a terület elbírna, ez pedig 
számos problémát okoz. Egyrészt a 
városban lakók életét nehezíti meg, 
akik annyira elkeseredettek, hogy 
már nem is jelentik a káro-
kat. Másrészt a biodiverzitás 
is veszélybe került, hiszen 
több medve értelemszerűen 
több kisebb állatot pusztít 
el, így ha semmi sem válto-
zik, megtörténhet, hogy eltűnnek az 
őzek, nyulak és egyéb állatok. Nem 
utolsósorban a fenyőfák is hatalmas 
veszélynek vannak kitéve, hiszen 
a nagyvadak lehántják a kérgüket. 
Mindezek miatt a szakember úgy 
véli, a villanypásztor csak tüneti ke-
zelést jelent, a túlszaporodás prob-
lémáját azonban hosszú távon csak 
a kilövési kvóta visszaállításával 
lehetne elérni.

Bevált újítás. A nyitott kapu 
ellenére is elkerülik a medvék 
a villanypásztorral körbevett 

szemeteseket Tusnádfürdőn 
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M O L N Á R  M E L I N D A

A templom és falu védőszentje, 
Szent Imre napjához közeledve 

2000-től tartanak díjátadó ünnep-
séget Máréfalván. A jubileumi ren-
dezvény nyitányaként egy perces 

csenddel adóztak a Kőlik 
Hagyományőrző Művelő-
dési Egyesületet alapító és 
értékteremtő tagjai, jelesül 
Kovács Piroska és Mihály, 
Dávid Lajos illetve Nagy 
Eszter emlékének. A meg-

ható pillanatok után a helyi 
fi atalok népdalokkal emel-

ték a rendezvény hangulatát.
A húsz családias és sok érzelmet rej-

tő ünnepség huszonnégy díjat jelent, 

és huszonhárom díjazottat köszönthet-
tek eddig – emlékeztetett Szallós-Kis 
Judit egyesületi elnök. Mindannyiuk 
mögött egy csapat áll, akik a máréfal-
vi közösségépítés egy-egy területein 
jeleskednek – a kultúra, a sport, a ha-
gyományok átörökítése, a tudomány 
területén, avagy az ifj úsági, illetve idő-
sekkel való közösségi programokban. 
Nevelnek, tanítanak, felvállalják a te-
hetséggondozást, cserkészetet, amatőr 
színjátszást, táboroztatást, a szépérzék 
fejlesztését, tájház-alapítást, -gondo-
zást; felkarolják az elárvult gyermeke-
ket – egyszóval embertársaikat szol-
gálják. Mindannyiuk közös jellemzője, 
hogy a máréfalvi civil élet és annak 
szervezetei által teszik otthonossá fa-
lusfeleik számára Máréfalvát. A díj a 
további elköteleződés záloga is, egy 
bátorítás a közösségért végzett mun-

kálkodáshoz. Az elismerés alapítói, a 
Dávid fi vérek a falu érdekében végzett 
önzetlen, áldozatos tevékenységet sze-
retnék ösztönözni.

Meglepetés

A Máréfalváért-díj kedvezményezettjé-
nek személyét igyekeznek a szervezők 
titokban tartani. A 2000-ben alapított 
elismerést, a madéfalvi gyökerű, szé-
kelykevei Péter László képzőművész 
által készített plakettet és emléklapot 
idén László Szilárd helyi önkéntes tűz-
oltóparancsnoknak, a Forrás Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület elnökének ítélte a 
kuratórium. Az elismert csak akkor 
fogott gyanút, amikor családtagjait is 
felfedezte az ünnepségen. Méltatásá-
ban Kovács Imre polgármester kiemel-
te László Szilárd személyes kvalitásait 
és közösségszervező tevékenységeit, 
főként a helybéli önkéntes tűzoltó ala-

kulat sokrétű feladatvállalásainak 
összefogását, legyen szó a versenye-
ken való részvételről, az ott szerzett 
elismerésekről, a jármű- illetve eszköz-
beszerzésekről, a gyermekekkel való 
foglalkozáson át a helyi tűzoltó-napok 
megszervezéséig. Jótékonyság és köz-
hasznú munka egyaránt szerepel vál-
lalásaik között. Összegezve:

László Szilárd sokoldalú tevé-
kenységével hozzájárult a kedvező 
falukép kialakításához és megerősí-

téséhez, a falu megismertetéséhez, 
népszerűsítéséhez, és biztonságér-
zetet nyújt, hogy szükséghelyzetben 
készenlétben áll önkénteseivel.

A díjazott sokfelé osztaná az el-
ismerést, nyomatékosítva, hogy a 
közösségért csakis közösségeivel tud 
tenni: családja és önkéntes tűzoltó 
társai igenjével és Isten segítségével. 
Ehhez kapott énekelt áldást az ifj úsá-
gi ének- és zenecsoporttól, valamint 
az őt ünneplő résztvevőktől.

László Szilárd önkéntes tűzoltóparancsnok kapta az idei Máréfalváért-díjat
• A máréfalvi Kőlik Hagyományőrző Művelődési Egyesü-
let a Balázs Imre Képtárban immár huszadik alkalommal
adta át a Máréfalváért-díjat. László Szilárd önkéntes tűzol-
tóparancsnok, a Forrás Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke
sokoldalú tevékenységével érdemelte ki az elismerést.

Igazi meglepetés: László Szilárd csak a helyszínen 
fogott gyanút, hogy ő lesz az est díjazottja
▸ F OTÓ: VERES NÁNDOR




