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• Egyre több medve 
jár be napi rendszeres-
séggel Tusnádfürdőre, 
az évek óta fennálló 
probléma pedig sú-
lyosbodni látszik, 
mivel a szeméttárolók-
nál kihelyezett villany-
pásztorok miatt kiszá-
míthatatlanná vált, hol 
és mikor bukkannak 
fel a nagyvadak.

ISZLAI KATALIN

A z elmúlt hónapban szinte 
nem telt el úgy nap, hogy a 
Tusnádfürdőre rendszere-

sen bejáró medvék miatt ne riasz-
tották volna a lakosságot a RO-Alert 
rendszeren keresztül. Az évek óta 
fennálló probléma egyre súlyosab-
bá válik: míg korábban nagyrészt 
csak esténként és éjszakánként buk-
kantak fel élelemszerzés céljából a 
nagyvadak a szeméttárolók környé-
kén, idén már bármely napszakban, 
a fürdőváros bármely helyszínén 
találkozhatunk velük.

Egyre többen vannak

Május közepe óta vált ismét min-
dennapossá a medvék jelenléte 
Tusnádfürdőn, a hatóságoknak 
rendszeresen közbe kell lépniük a 
fürdővárosban egyedül vagy bo-
csokkal felbukkanó példányok mi-
att, és a lakosságot naponta akár 
többször is fi gyelmeztetik a jelenlé-
tükre a RO-Alert rendszer segítségé-
vel. Az egyre növekvő állomány és a 

medvék erdőbe való visszaszorítása 
érdekében eszközölt intézkedések 
– mint a szeméttárolónál elhelye-
zett villanypásztor – miatt a nagy-
vadak már a város teljes területén 
bóklásznak, gyakran lakóházakat 
közelítenek meg, és egymással is 
összetűzésbe keverednek. Először 

május közepén tört be egy portára 
egy fi atal medve késő este: behatolt 
a pincébe, és betört egy kis ablakot 
a ház hátsó részén. A házigazda ri-
asztása után a kiérkező csendőrök 
kiterelték és elhajtották a lakott te-
rülettől. Ezt követően folyamatosan 
újabb és újabb medvékkel kapcso-
latos esetekről tájékoztatott a Harg-
ita megyei tűzoltóság. Volt, amikor 
a Csukás utcában bukkant fel egy 
anyamedve három boccsal, máskor 
egy kétbocsos anyamedvét zavar-
tak el a csendőrök a tusnádfürdői 

állomás közeléből, de arra is volt 
példa, hogy egy helybéli nő azért 
riasztotta a hatóságokat, mert egy 
medve az udvarán több baromfi t is 
elpusztított. Néhány nappal ezelőtt 
aztán egymással is összetűzés-
be keveredtek a nagyvadak: két 
anyamedve verekedett össze Tus-

nádfürdő egyik sétányán. Mind-
kettőnek három-három bocsa volt, 
amelyek felmenekültek a közeli 
fákra. Egyikük azonban lemászott 
vagy leesett, és a másik anyamed-
ve megölte. Az összecsapást köve-
tően a két anyamedve visszament 
az erdőbe, egyikük magával cipel-
te elpusztult bocsát, a másik ket-
tőt azonban a fán hagyta. Őket a 
balánbányai medve-visszavadító 
központ szakemberei a csendőrök 
segítségével befogták és elszállítot-
ták a központba.

Nincs megoldás

Úgy tűnik tehát, hogy miután tavaly 
szeptemberben villanypásztorral 
vették körül a Fenyvesek és az Ál-
lomás utcai, medvebiztosnak neve-
zett szeméttárolókat Tusnádfürdőn, 
a nagyvadak valóban nem tudnak 

onnan élelemhez jutni. Erről ma-
gunk is meggyőződhettünk hétvégi 
terepszemlénk során. Az egyik hely-
színen többszöri ellenőrzés után sem 
bukkant fel medve, a másikat pedig 
megközelítette ugyan egy példány, 
de a szeméttárolókhoz nem mert kö-
zel menni. Ettől függetlenül néhány 

órás ott-tartózkodásunk alatt három 
alkalommal is medvékre fi gyelmez-
tető riasztást kaptunk a RO-Alert 
rendszeren: kétszer az állomás kör-
nyékén bukkantak fel, egyszer pe-
dig a fürdőváros Sepsiszentgyörgy 
felőli kijáratánál. A vasútállomásnál 
egyébként a korábbi években meg-
szokottá vált gyakorlatnak megfele-
lően ismét számos autóból fi gyelték 
helybéliek és turisták a nagyvada-
kat. A tusnádfürdőiek elmondása 
szerint egyre több a medve, és mivel 
már teljesen kiszámíthatatlan, mi-
kor és hol bukkannak fel, egyre nő 
az aggodalom, szinte mindenhová 
autóval mennek. Ezt Albert Tibor, 
a fürdőváros polgármestere is meg-
erősítette. Mint mondta, érezhető a 
félelem a lakosság körében, 
főként annak fényében, 
hogy gyakran megközelítik 
a háztartásokat is a nagyva-
dak. Betörni ugyan az esetek 
többségében nem tudnak, mi-
vel a legtöbb porta villanypásztor-
ral van körbevéve, mégis aggasztó, 
hogy sem otthonaikban, sem az ut-
cán nincsenek biztonságban. „Napi 
rendszerességgel bejár a településre 
több felnőtt példány, illetve két há-
rombocsos, egy kétbocsos és egy 
egybocsos anyamedve. Ezáltal több 
mint tíz nagyvaddal lehet találkozni 
a település utcáin, éjjel-nappal fenn-
áll ennek a veszélye. Évről évre nő 
a számuk, megoldás viszont nincs” 
– nehezményezte a polgármester. 
Hozzátette: folyamatosan kérik az 
áthelyezési és kilövési engedélye-
ket a környezetvédelmi minisztéri-
umtól, mindeddig azonban csupán 
egy áthelyezési kérelmet hagytak 
jóvá. „A lakosság türelme elfogyófél-
ben van. Minden évben egész tavasz-
szal és nyáron ezzel szembesülünk, 
naponta jelentjük a problémát, de 
megoldás azóta sincs” – hangsú-
lyozta Albert Tibor.
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Félelmet keltő nagyvadak
Több mint tíz medve kószál éjjel-nappal Tusnádfürdő utcáin

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Újrafedik a vásártér főépületét, 
valamint le is térkövezik az 

árusok és a vevők által használt 
részt, hogy a későbbiekben senki-

nek se kelljen sárban járnia, 
ha esik az eső – tudtuk 
meg Katona Mihály pol-
gármestertől. Mint mond-
ta, szintén fontos változás 
lesz, hogy új asztalokat 
vásárolnak, amelyeket 
úgy rendeznek el, hogy a 

jelenleginél könnyebben megköze-
líthetők legyenek. Mindemellett az 
áruk kipakolását is leegyszerűsí-
tik, erre ezentúl az épület mindkét 
oldalán lehetőséget biztosítanak. 
„Nagyon népszerű a szombati pi-
ac, ezért is döntöttünk a felújítás 
mellett. A jelenlegi járványügyi 
helyzet miatt például az is lénye-
ges, hogy minél tágasabb teret 
biztosítsunk az embereknek és ne 
legyen zsúfoltság” – magyarázta a 
tisztségviselő.

A piacot saját költségvetéséből 
újítja fel az önkormányzat, amely 
210 ezer lejt fordít a projektre – fej-

tette ki Katona Mihály. A ma kezdő-
dő munkálatok befejezéséhez nagy-

jából egy hónapra van szükség, ám 
az idő alatt korlátozások bevezeté-

sére van szükség a szombati vásá-
rokon. Ezeken a napokon reggel hét 
és déli tizenkét óra között teljesen 
lezárják a piac előtt elhaladó utat, 
hogy legyen helyük az árusoknak 
kipakolni, illetve az építkezés is 
haladhasson. Az autósok számára 
természetesen elterelő utat biztosí-
tanak. A polgármester ugyanakkor 
hangsúlyozta, azt szeretné, ha a 
felújítások végeztével megszűnne a 
vásártér ócskapiac jellege és csak 
élelmiszereket árusítanának. Ennek 
érdekében meg fogják hozni a szük-
séges döntéseket.

Megújul a korondi községi piac, ma fognak hozzá a munkához
• A vevők és az árusok számára is jobb körülményeket 
szeretne teremteni a korondi önkormányzat, ezért is kez-
dik el mától a piac főépületének modernizálását. A későb-
biekben csak az élelmiszerek árusítását tennék lehetővé.

A megújuló piac látványterve. 
Egy hónap a megvalósítás

◂  FORRÁS: KOROND POLGÁRMESTERI HIVATALA

Megtermett medve a tusnádfürdői 
vasútállomás környékén. 
A szeméttárolót már nem tudja 
megközelíteni, mégis visszajár 
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