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Lehet szó fesztiválok és koncertek szer-
vezéséről az idén, de csak akkor, ha az 

oltáskampány sikeresnek bizonyul – jelen-
tette ki pénteken Florin Cîţu miniszterel-

nök. A Kolozsváron tartózkodó kormányfő 
Emil Boc polgármesterrel és a nagy ren-
dezvények szervezőivel tartott megbeszé-
lést ebben a témában. Elmondása szerint 
beszélgetőpartnerei megértették az üze-
netet: csakis sikeres oltási kampány ese-

tén lehet szó koncertekről, fesztiválokról, 
az életünknek a normális kerékvágásba 
való visszatéréséről. „Ez (a sikeres oltás-
kampány – szerk. megj.) az alapfeltétele 
a gazdaság újraindításának. Én mindent 
megteszek ennek érdekében.  Jelenleg ez 

jelenti az egyetlen megoldást” – idézte 
az Agerpres hírügynökség Cîţu kolozsvári 
nyilatkozatát. A kormányfő azt mondta, a 
rendezvényszervezők támogatásukról biz-
tosították, és jelezték, részt fognak vállalni 
az oltáskampány sikerre vitelében.

Cîţu az oltáskampány sikerességétől teszi függővé a fesztiválokat

Befogták. Belesétált a hétvégén a csapdába a Marosvásárhelyen időnként felbukkanó medve

ERDÉLY-SZERTE ÚJFENT GONDOKAT OKOZNAK A MEDVÉK: EGYRE TÖBBEN FÉLNEK, A KÁROK IS SZAPORODNAK

Mindennapokat megkeserítő nagyvadak
Erdély számos településén továbbra 
is rettegésben tartják az ott élőket az 
egyre nagyobb számban és a telepü-
lésekhez egyre közelebb felbukkanó 
medvék, amelyek számos esetben 
haszonállatokat is elpusztítanak. A 
hétvégén is több esetről érkezett hír.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

A z idő felmelegedésével újból elő-
térbe került a tusnádfürdőiek évek 
óta fennálló problémája: ismét több 

medve bukkan fel rendszeresen, akár nap-
közben is a Hargita megyei településen. 
Egy másfél-két éves fi atalabb egyed gyakor-
latilag a városban él, mindig ott tartózko-
dik, és napközben is állandóan felbukkan 
a forgalmasabb városrészeken is, például a 
központban vagy az iskola udvarán. Ugyan 
több mindent is kipróbáltak már a helyzet 
rendezése érdekében, sem a medvebiztos-
nak tartott szeméttárolók, sem a felszerelt 
villanypásztorok nem hozták meg a várt 
eredményt. Mint Butyka Zsolt polgármester 
érdeklődésünkre elmondta, anyagi károkat 
ebben az évben még nem okoztak a nagy-
vadak, de lelki megterhelést annál inkább. 
„Volt egy néhány hónapos csendidőszak, 
de mostanra ismét visszaállt a megszokott 
hangulat a településen. Újból autóval jár 
mindenki, azzal viszik iskolába a gyereke-
ket, mert nem merik őket gyalog elengedni, 
ahogy a játszóparkba vagy máshová sem, 
mert bármikor medvével találkozhatnak. 
Feszélyezett a hangulat a városban” – ava-
tott be a részletekbe a polgármester.

Hozzátette: minden egyes esetet jelente-
nek, de előrelépés nem történik az ügyben, 
ezért úgy döntöttek, egyéb megoldásokkal 
próbálnak meg fellépni a probléma ellen. A 
környezetvédelmi minisztériummal közö-
sen egy olyan programba kapcsolódnának 
be, amelynek segítségével lecserélnék a 
szeméttárolókat a városban. A polgármes-
ter rámutatott: noha kezdetben a jelenlegi-
eket is medvebiztosnak tartották, az elmúlt 
négy évben a nagyvadak úgy kitanulták a 
működésüket, hogy lassan könnyebben ki-

nyitják, mint az ember. Ezért új megoldásra 
van szükség, mivel ha sikerülne kizárniuk 
azt, hogy a szeméttárolókból élelemhez 
jussanak, és a lakóházakhoz sem tudnak 
bejutni, mert szinte mindegyik villanypász-
torral van felszerelve, nagy valószínűséggel 
ritkábban bukkannának fel a településen.

Butyka Zsolt egy másik gondra is rá-
mutatott. Mint mondta, a jelenlegi sze-
méttárolók körül van villanypásztor, de a 
medveturizmus miatt a városba érkezők 
gyakran leveszik ezeket, hogy jöjjenek a 
nagyvadak, és fotózhassák őket. Emiatt 
azt tervezik, hogy kamerákat helyeznek ki 
a város számos pontjára, többek között a 
szeméttárolókhoz. „Nagy szükség van a tu-
risták tudatosítására is, ezen is dolgozunk, 
hiszen egy hagyományos nyári szezonban 
naponta az 1200 lakos mellett 5000 turista 
tartózkodik a városban. Ezáltal a helybéli-
ek hiába tartják be a szabályokat, ha a tu-
risták nem, sőt éppen azért jönnek, hogy 
medvékkel fényképezkedjenek” – nehez-
ményezte a polgármester.

Állatokat ölt a vad Fehér megyében
Fehér megyében az elmúlt napokban több 
olyan helyről is jelezték medve jelenlétét, 
ahol korábban nem bukkantak fel, tegnap 
pedig arról érkezett hír, hogy nyolc juhot és 
négy bárányt pusztított el egy medve Ma-
rosnagylakon. „Az elmúlt napokban medve 
jelenlétére hívtuk fel a fi gyelmet Őregyhá-
za–Oláhherepe és Mihálcfalva környékén, 
tegnap (szombaton – szerk. megj.) egy má-
sik nagyvad nyomait találta meg a terepen 
levő csapatunk Oláhdálya közelében. Ez ki-
sebb, mint az oláhherepei, egy hároméves 
medve, amelyet nemrég hagyott magára az 
anyamedve” – osztotta meg tapasztalata-
it a G4media.ro hírportállal Felix Bogdan 
Dragomir, a Fehér megyei vadászegyesü-
let szakembere. Meggyőződése, hogy egy 
másik medve pusztított Marosnagylakon. 
És további négy nagyvad nyomait találták 
meg Gyulafehérvár környékén.

Nem ez amúgy az első eset, hogy a me-
gyeszékhely közelében medve tanyázik. 
Két évvel ezelőtt két nagyvad bejárt a vá-
rosba, és két hétig tartotta rettegésben az 
egyik városrész lakosait, miután a hatósá-

gok a bürokrácia buktatói miatt nem tud-
tak lépni, a beavatkozáshoz ugyanis szük-
ségük volt áthelyezési engedélyre.

Befogták a Marosvásárhelyre 
bejáró egyedet
Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármes-
tere szombaton reggel közösségi oldalán 
jelentette be, hogy sikerült elfogni azt a 
medvét, amelyik az utóbbi időben több al-
kalommal is a város területén garázdálko-
dott. „A Milvus csoport, valamint a Turul 
Vadászegyesület szakemberei által elhelye-
zett csapdába az éjszaka sétált be a körül-
belül 3–4 éves hím medve, a szakemberek 
pedig már a kora reggeli órában elkábítot-
ták, a minisztérium kérésére nyomköve-
tővel látták el, majd elszállították Maros-
vásárhelyről, hogy Ratosnya térségében 
szabadon engedhessék” – számolt be Soós.

A nagyvad idén már legalább egy tucat-
szor felbukkant a marosvásárhelyi Negoj 
és a Posada utcákban, a Somostető mel-

letti erdőnél. Gazdaságokban, állatokban 
kárt nem tett, csak élelem után kutatott. 
A városvezetés már februárban egyeztet-
tet a prefektúrával és a területért felelő 
vadásztársasággal, keresve a megoldást a 
medvekérdésre. Beszerezték a szükséges 
minisztériumi engedélyeket, és helyi taná-
csi határozatot is elfogadtak, amely alapján 
megbízták a vadásztársaságot a medve el-
szállításával.

Aggodalom Csíksomlyón
Eközben szombat reggeli felhívásában 
a csíkszeredai városháza kétbocsos 
anyamedve jelenlétére fi gyelmeztetett a 
Somlyó-hegyen és környékén. A polgár-
mesteri hivatal Facebook-oldalán közzé-
tett felhívás szerint mivel arrafelé sokan 
zarándokolnak, kirándulnak, futnak, az 
emberek biztonsága miatt az önkormány-
zat felvette a kapcsolatot a szakhatósá-
gokkal, hogy helyezzék át az állatokat la-
kóövezettől távolabb eső helyre.
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