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Betolakodóvá vált a medve
Alkonyat után sem a helybéliek, sem a turisták nem merészkednek az utcára

SIMON VIRÁG

A szovátai Kelemen Emese 
csupán a gyógykezelőköz-
pontban és szállodában dol-

gozó munkatársaitól száz aláírást 
gyűjtött össze. A beadványban azt 
kérik az illetékesektől, hogy lépje-
nek fel a városban és a fürdőtelepen 
uralkodó tarthatatlan helyzet ellen. 
Mint a Székelyhonnak elmondta, 
sokan emlékezhetnek még arra az 
időre, amikor a fürdőtelepen fény-
képezkedni lehetett a kitömött 
medvével. Szovátának szimbóluma 
a nagyvad, most azonban a medve 
félelmet és rettegést kelt a helyiek-
ben és a turistákban egyaránt.

Nem mernek sétálni

„Napi szinten, van úgy, hogy na-
ponta kétszer is jelzik, hogy Szová-
tán felbukkant a nagyvad. Vannak 
olyan porták, amelyeket naponta 
meglátogat a medve kisebb-na-
gyobb kárt téve, legyen az a Sza-
kadát, legyen Varga, legyen a Pa-

rajdi út. De nem ritka, hogy a 
főúton, a Géra utcában vagy 
a Fürdőtelepen futkározik. 
Oda jutottunk, hogy sötéte-
dés után alig merészkedik 
ki valaki az utcára. Amikor 

délutánosok vagyunk és este 
kilenc órakor indulunk a telepről 
haza, kénytelenek vagyunk taxit 
hívni, mert nem merünk gyalog 
lejönni. Egy esti szentmiséről vagy 
istentiszteletről nem merünk gya-
log hazajönni, taxit hívunk. Ré-
gen is voltak medvék, megvolt az 

életterük, nem merészkedtek be 
a városba az emberek közé, nyu-
godtan el lehetett menni az erdőbe 
gombászni, a mezőre gyógynö-
vényt gyűjteni, málnát, szedret, 

áfonyát szedni, fel lehetett menni 
a hegyekbe kirándulni” – sorolta 
a panaszos, aki elsősorban a vá-
rosvezetőségnek címezte a levelet, 
akkor is, ha – mint mondta – tudja, 
hogy nem helyi szinten van a meg-

oldás kulcsa. Kelemen Emese arról 
is beszélt, hogy a turisták is félnek, 
hiszen naponta értesítik őket, hogy 
medve jár a településen, így nem 
mernek sötétben az utcára menni.

A polgármester egyetért

A fürdőváros polgármestere, Fülöp 
László a Székelyhon megkeresésére 
elmondta, teljesen egyetért a pana-
szossal, és nagyon jól tudja, hogy 

milyen nagy gond a medveproblé-
ma. „Naponta levelezünk a hatósá-
gokkal, továbbküldjük a medvékkel 
kapcsolatos panaszokat, jelzéseket 
minden olyan helyre, ahol remél-
jük, hogy meghallgatnak. Nemcsak 
Szovátán, hanem egész Székelyföl-
dön gyakran bukkan fel a medve. 
Éles huszárvágásra van szükség 
ebben a kérdésben, mert ezt más-
képp nem lehet megoldani. A szová-
taiak is jogosan panaszkodnak, és 
a vendéglátósok is jogosan vannak 
felháborodva. A vendéglátósok már 
azt fontolgatják, hogy lezárják a 13A 

jelzésű országutat, így tiltakozva 
a medvepopuláció elszaporodása 
miatt” – mondta a szovátai polgár-
mester, akitől megtudtuk, hogy 
Vincze Loránd európai parlamenti 
képviselő és Császár Károly szená-

tor is felszólalásra készül ez ügyben. 
„Több ezer lejt költöttünk arra, hogy 
sétányt alakítsunk ki a Medve-tó 
partján, kamerákat szereltettünk 
fel, hogy láthassuk, mi történik ott, 
s most a kamerákon nem sétáló tu-
ristákat látunk, hanem sétáló med-
véket” – panaszkodott a település-
vezető. Fülöp László szerint az lenne 
a megoldás, ha hagynák, hogy a 
szakemberek döntsenek a medvepo-
puláció ügyében, hiszen mielőtt az 
állatvédők térnyerése felerősödött, 
tehát 2016 előtt, nem történt meg 
az, hogy a medve aszfaltúton sétál-

jon Szovátán. Fülöp László arról is 
beszélt, hogy még a kommunizmus 
éveiben is – amikor állítólag csak az 
ország vezetője vadászhatott nagy-
vadra – lelőtték Szovátán a fürdőte-
lepre bemerészkedő medvét.

Sötétedés után senki nem 
merészkedik a Medve-tó 
környékére sétálni
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B rüsszelben keresnek támoga-
tást az egyre súlyosbodó med-

veproblémára a Hargita, Kovászna, 
Maros és Brassó megyei vezetők. 
Tegnap Sepsiszentgyörgyön Borboly 
Csaba Hargita megyei, Tamás Sándor 
Kovászna megyei, Péter Ferenc Ma-

ros megyei tanácselnökök, valamint 
Alexandru-Adrian Gabor, a Brassó 
Megyei Tanács alelnöke aláírta az 
Európai Parlament (EP) Petíciós Bi-
zottságához benyújtandó folyamod-
ványt, amelyben ismertetik, hogy 
az elszaporodott medveállomány ve-
szélyezteti az emberéletet és a javak 
sincsenek biztonságban. Felkérik az 
Európai Parlamentet, szólítsa fel Ro-
mánia kormányát, hogy az érintett 

régiókban „hatékonyan és időben 
biztosítsa a feltételeket az emberi 
életre, közbiztonságra, mezőgazda-
sági termésre és állatállományra ve-
szélyt jelentő tényezők elhárítására 
és megelőzésére”. Tamás Sándor, a 
háromszéki közgyűlés elnöke la-
punknak elmondta, az évek óta tartó 
bukaresti lobbi mellett most Brüsz-
szelben keresik a támogatást, mert 
tapasztalatuk szerint „Bukarestben 
akkor kapják fel a fejüket, ha Brüsz-
szelből kapnak egy intést”. Az euró-
pai barnamedve állomány kéthar-
mada él Romániában, az országban 
számon tartott tízezer medve 80 szá-
zaléka a Kárpátkanyar belső felében, 

Hargita, Kovászna, Maros és Brassó 
megyében van, ez az élettér már nem 
tudja eltartani a túlszaporodott po-
pulációt – szögezte le Tamás Sándor. 
Hozzátette, három hónap múlva már 
1500 példánnyal lesz több, a medvék 
száma exponenciálisan növekszik. 
Romániában idén hét halálos áldo-
zata volt a medvetámadásoknak, a 
négy megyében több mint ezer, med-
vék okozta kárról érkezett jelentés, 
az elmúlt időszakban pedig 13 medve 
pusztult el közúti vagy vasúti bal-
esetben – számolt be Borboly Csaba, 
a petíció kezdeményezője. Felidézte, 
a múlt héten Csíkszeredában tartott 
munkamegbeszélését az Európai 

Nagyragadozó Platform és a Hargita 
megyei regionális platform, Jurgen 
Tack az Európai Nagyragadozó Plat-
form társelnöke felkérte a környezet-
védelmi minisztériumot, hogy foglal-
jon állást medvekérdésben, 
mert a hallgatás nem meg-
oldás. A sajtótájékoztatón 
bejelentkezett Brüsszelből 
Vincze Loránt EP-képvise-
lő, aki elmondta, december 
5-én a Németországban és
Lengyelországban túlszaporodott és
jelentős károkat okozó farkasokró l
lesz megbeszélés, javasolni fogja,
hogy a romániai medvekérdést is
tűzzék napirendre. 

Brüsszeli „intőpofon” a súlyosbodó medvegondra
• A Hargita, Kovászna, Maros és Brassó megyei vezetők
petíciót nyújtottak be az Európai Parlamenthez, amelyben
ismertetik, hogy az elszaporodott medveállomány veszé-
lyezteti az emberéletet és a javak sincsenek biztonságban.

• Sötétedés után kihalttá válnak a szovátai utcák, a városban és a fürdőtelepen is,
a helybéliek a medvétől való félelmükben nem mernek az utcára menni. A turisták
sem bátrabbak, és ez nem meglepő, hiszen nem ritka, hogy fél hétkor a nagyvad a
róla elnevezett tó körül sétál. A szovátaiak aláírásokat gyűjtöttek, így nyomatéko-
sítva kérésüket, hogy az illetékesek tegyenek valamit a helyzet megoldása érdeké-
ben. A vendéglátósok az utcák eltorlaszolását tervezik.




