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 » SIMON VIRÁG

Sötétedés után kihaltakká válnak 
a szovátai utcák a városban és 

a fürdőtelepen is: a helybéliek nem 
mernek kimenni a medvétől való 
félelmükben. A turisták sem bátrab-
bak, ami nem csoda, hiszen előfor-
dult már, hogy fél hétkor a nagyvad a 
róla elnevezett tó körül sétált. A szo-
vátaiak aláírásokat gyűjtöttek, így 

nyomatékosítva kérésüket, hogy az 
illetékesek tegyenek valamit. A ven-
déglátósok az utcák eltorlaszolását 
tervezik.

Kelemen Emese szovátai lakos 
csupán a gyógykezelőközpontban és 
szállodában dolgozó munkatársaitól 
száz aláírást gyűjtött össze, amelyben 
azt kéri, hogy az illetékesek lépjenek 
fel a városban és a fürdőtelepen ural-
kodó tarthatatlan helyzet ellen. Mint 

a Székelyhonnak elmondta, sokan 
emlékezhetnek azokra az időkre, 
amikor a fürdőtelepen fényképez-
kedni lehetett a kitömött medvével 
– Szovátának szimbóluma a medve. 
Most azonban a nagyvad félelmet 
és rettegést kelt a szovátaiakban és 
a turistákban is. „Van úgy, hogy na-
ponta kétszer is jelzik, felbukkant 
a nagyvad Szovátán. Vannak olyan 
porták, amelyeket napi rendszeres-
séggel »meglátogat« a medve ki-
sebb-nagyobb kárt téve, legyen ez a 
Szakadát, a Varga vagy a Parajdi út. 
De nem ritka, hogy a főúton, a Géra 
utcában vagy a fürdőtelepen futká-
rozik – idézte fel Kelemen Emese. – 
Oda jutottunk, hogy sötétedés után 
alig merészkedik ki valaki az utcára. 
Amikor délutánosok vagyunk, és 
este kilenc órakor indulunk a telep-
ről haza, kénytelenek vagyunk ta-
xit hívni, mert nem merünk gyalog 
lejönni. Egy esti szentmiséről vagy 
istentiszteletről nem merünk gyalog 
hazajönni, taxit hívunk.” A pana-
szos szerint régen is voltak medvék, 
de megvolt az életterük, nem me-
részkedtek be a városba az emberek 
közé, nyugodtan el lehetett menni az 
erdőbe gombászni, a mezőre gyógy-
növényt gyűjteni, málnát, szedret, 
áfonyát szedni, fel lehetett menni a 
hegyekbe kirándulni. A szovátai la-
kos elsősorban a városvezetőségnek 
címezte a levelet, akkor is, ha – mint 
hangsúlyozta – tudja, hogy nem helyi 
szinten van a megoldás.

Fülöp László, a fürdőváros polgár-
mestere a Székelyhonnak elmondta, 

teljesen egyetért a panaszossal, és 
nagyon jól tudja, hogy mekkora nagy 
gond a medveprobléma. „Naponta 
levelezünk a hatóságokkal, tovább-
küldjük a panaszokat, jelzéseket a 
medvékkel kapcsolatban minden 
olyan helyre, ahol reméljük, hogy 
meghallgatnak. Nemcsak Szovátán, 
hanem egész Székelyföldön gyakran 
bukkan fel a medve. Éles huszárvá-
gásra van szükség ebben a kérdés-
ben, mert ezt másképp nem lehet 
megoldani” – szögezte le az elöljáró. 
Hozzátette, a szovátaiak is jogosan 
panaszkodnak, és a vendéglátósok 
felháborodása is érthető. Utóbbiak 
már azt fontolgatják, hogy lezárják a 
13A jelzésű megyei utat, így tiltakoz-
va a medvepopuláció elszaporodása 
ellen – közölte a szovátai polgármes-
ter. „Több ezer lejt költöttünk arra, 
hogy sétányt alakítsunk ki a Med-
ve-tó partján, kamerákat szereltet-
tünk fel, hogy láthassuk, mi történik 
ott. És most a kamerákon nem sétá-
ló turistákat látunk, hanem sétáló 
medvéket” – érzékeltette a helyzet 
súlyosságát Fülöp László. Szerinte 
hagyni kell, hogy szakemberek dönt-
senek a medvepopuláció ügyében, 
hiszen 2006 előtt, mielőtt az állatvé-
dők „nem hallatták ilyen nagyon a 
hangjukat”, nem történt meg, hogy 
a medve aszfaltúton sétáljon Szo-
vátán. Fülöp László felelevenítette, 
hogy még a kommunizmusban is, 
amikor állítólag csak az ország veze-
tője vadászhatott nagyvadra, Szová-
tán lelőtték a fürdőtelepre bemerész-
kedő medvét.

Jelképből rettegett látogatóvá vált a ragadozó Szovátán

 » Éles hu-
szárvágásra 
van szükség a 
medvekérdés-
ben, mert ezt 
másképp nem 
lehet megoldani” 
– szögezte le az 
elöljáró.

Kéretlen vendég. Turisták helyett sokszor nagyvad sétál a róla elnevezett Medve-tó körül

A Hargita, Kovászna, Maros 
és Brassó megyei vezetők 
petíciót nyújtottak be az 
Európai Parlamenthez, 
amelyben ismertetik, hogy az 
elszaporodott medveállomány 
veszélyezteti az emberéletet 
és a javak sincsenek bizton-
ságban.

 » BÍRÓ BLANKA

B rüsszelben keresnek támo-
gatást az egyre súlyosbodó 
medveproblémára a Har-

gita, Kovászna, Maros és Brassó 
megyei vezetők. Tegnap Sepsi-
szentgyörgyön Borboly Csaba 
Hargita megyei, Tamás Sándor 
Kovászna megyei, Péter Ferenc 
Maros megyei tanácselnökök, va-
lamint Alexandru-Adrian Gabor, 
a Brassó Megyei Tanács alelnöke 
aláírta az Európai Parlament (EP) 
petíciós bizottságához benyúj-
tandó folyamodványt, amelyben 
ismertetik, hogy az elszaporodott 
medveállomány veszélyezteti az 
emberéletet és a javak sincsenek 
biztonságban. Felkérik az Európai 
Parlamentet, szólítsa fel Románia 
kormányát, hogy az érintett ré-
giókban „hatékonyan és időben 
biztosítsa a feltételeket az emberi 

A SZÉKELYFÖLDI MEGYÉK VEZETŐI AZ EURÓPAI PARLAMENTHEZ FORDULNAK A NAGYVADAK OKOZTA KÁROK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN

Brüsszeli „intőpofon” a súlyosbodó medvegondra

 » Brassó me-
gyében évek óta 
gondot okoznak 
a településekre 
bejáró medvék, 
az elektromos 
kerítések, a föld 
alá rejtett kukák 
sem segítettek, a 
bevont amerikai, 
kanadai szak-
emberek is arra 
jutottak, hogy 
a megelőzés, a 
medvék számá-
nak csökkentése 
jelenthet meg-
oldást – mondta 
Alexandru-Adrian 
Gabor alelnök.

életre, közbiztonságra, mezőgazda-
sági termésre és állatállományra ve-
szélyt jelentő tényezők elhárítására 
és megelőzésére”.

Tamás Sándor, a háromszéki köz-
gyűlés elnöke lapunknak elmond-
ta, az évek óta tartó bukaresti lobbi 
mellett most Brüsszelben keresik 
a támogatást, mert tapasztalatuk 
szerint „Bukarestben akkor kapják 
fel a fejüket, ha Brüsszelből kap-
nak egy intést”. A tegnapi sajtó-
tájékoztató azzal kezdődött, hogy 
mind a négy megyéből bemutattak 
egy-egy kisfi lmet a településeken 
bóklászó medvékről, Szovátán, 
Viktóriavárosban, Málnásfürdőn 
és Tusnádfürdőn fi lmezték le az ut-
cákon rohanó, kukázó, udvarokon 
élelem után kutató két-három bo-
csos anyamedvéket.

Az európai barnamedve állo-
mány kétharmada él Romániában, 
az országban számon tartott tízezer 
medve 80 százaléka a Kárpátkanyar 
belső felében, Hargita, Kovászna, 
Maros és Brassó megyében van, ez 
az élettér már nem tudja eltartani 
a túlszaporodott populációt – szö-
gezte le Tamás Sándor. Hozzátette, 
három hónap múlva már 1500 pél-
dánnyal lesz több, a medvék száma 
exponenciálisan növekszik. Romá-
niában idén hét halálos áldozata 
volt a medvetámadásoknak, a négy 
megyében több mint ezer, medvék 

okozta kárról érkezett jelentés, az 
elmúlt időszakban pedig 13 med-
ve pusztult el közúti vagy vasúti 
balesetben – számolt be Borboly 
Csaba, a petíció kezdeményezője. 
Felidézte, a múlt héten Csíkszere-
dában tartott munkamegbeszélését 
az európai nagyragadozó-platform 
és a Hargita megyei regionális 
platform, Jurgen Tack az európai 
nagyragadozó-platform társelnöke 
felkérte a környezetvédelmi mi-
nisztériumot, hogy foglaljon állást 
medvekérdésben, mert a hallgatás 
nem megoldás.

Brassó megyében évek óta gon-
dot okoznak a településekre bejáró 
medvék, az elektromos kerítések, 
a föld alá rejtett kukák sem segí-
tettek, a bevont amerikai, kanadai 
szakemberek is arra jutottak, hogy 
a megelőzés, a medvék számának 
csökkentése jelenthet megoldást – 
mondta Alexandru-Adrian Gabor 
alelnök. Hozzátette, Brassópojá-
nán kezdődik a síszezon, a verse-
nyek, de nem tudják szavatolni a 
sízők biztonságát, hiszen fényes 
nappal járnak a medvék a pályá-
kon. A kérdés társadalmi megíté-
lésén kell változtatni – hívta fel a 
fi gyelmet Péter Ferenc. A Maros 
Megyei Tanács elnöke rámutatott, 
amikor a házától kétszáz méterre 
kétgyermekes édesapát ölt meg a 
medve, csak egy napig volt sajtó-

téma, ám amikor az elütött, sérült 
medve 18 órán keresztül szenve-
dett az út mellett, mert a bukaresti 
minisztérium nem adott kilövési 
engedélyt, egy hétig foglalkozott 
a témával a román sajtó. „Nincs 
rendben, hogy ha egy medvét meg-
lőnek 40 ezer eurós eszmei károko-
zás miatt indítanak bűnvádi eljá-
rást, viszont az emberélet semmit 
sem ér, senkit sem érdekel, mi lesz 
a két gyerekkel, akiknek meghalt 
az édesapja” – mondta a Maros me-
gyei közgyűlés elnöke.

A sajtótájékoztatón bejelent-
kezett Brüsszelből Vincze Loránt 
EP-képviselő, aki elmondta, de-
cember 5-én a Németországban és 
Lengyelországban túlszaporodott 
és jelentős károkat okozó farkasok-
ról lesz megbeszélés, javasolni fog-
ja, hogy a romániai medvekérdést 
is tűzzék napirendre. Nincs európai 
modell, amit alkalmazni lehetne, 
sajátos romániai modellt kell kidol-
gozni, elsősorban az emberélet és a 
javak védelmében, valamint a bar-
namedve állomány védelmében is 
– részletezte az EP-képviselő. A pe-
tíciót regisztrálták az EP oldalán, 
a petícióbizottság elemzi, majd a 
kivonata megjelenik az EP hivata-
los oldalán, akkor minden állam-
polgár aláírásával támogathatja, 
a kezdeményezők abban bíznak, 
hogy ezt majd sokan megteszik.




