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M indennapossá vált a medvék jelenlé-
te a Hargita megyei Tusnádfürdőn, 

szintén emiatt a háromszéki Mikóújfa-
luban már azt fontolgatják, hogy az ál-
landó vadveszély miatt nem vízhálózat 
és csatornarendszer kiépítésére, hanem 
villanypásztorra kell hogy pályázzanak. 
Csütörtökre virradó éjszaka több medve 
garázdálkodását is jelentették Tusnád-
fürdőn, volt olyan nagyvad, amelyik pan-
zióban, egy másik pedig boltban okozott 
károkat. A Hargita megyei csendőrség tá-
jékoztatása szerint az első hívás szerdán 
23:26 órakor érkezett az 112-es sürgőssé-
gi hívószámra, egy nő jelentette, hogy a 
ragadozó behatolt az üdülőváros egyik 
panziójába. A helyszínre kiszálló csen-
dőrök már nem találták ott a nagyvadat. 
A hivatalos tájékoztatás szerint viszont 
a vélhetően élelmet kereső állat számos 
kárt okozott. Ezt követően egy férfi éjfél 
után azt jelentette, hogy medve kószál a 
városháza előtt, elmondása szerint fel-
törte egy bolt ajtaját is, és behatolt. Mire 
a csendőrök a helyszínre érkeztek, már 
nemcsak az említett medve volt ott, ha-
nem egy anyamedve is három bocsával. 
„Folytatva a járőrözést, a csendőrök to-
vábbi medvéket láttak a település utcáin, 
ezeket az erdő irányába terelték” – szá-
molt be a csendőrség.

Másfél hónapja tartja rettegésben a 
medve a háromszéki Mikóújfalu lakóit, 
azóta az önkormányzat folyamatosan 
próbálkozik, hogy megszabaduljanak a 
vadtól, de nem járt sikerrel. Demeter Fe-
renc polgármester lapunknak elmondta, 
első körben a ragadozó áthelyezését kér-
ték, viszont kénytelenek voltak elvetni ezt 
a megoldást, mert nem találtak befogadó 
közigazgatási egységet. „Megértem, hogy 
nem akarják a medvét a területükre. Én 
sem fogadnám, hiszen ez a példány hoz-

zászokott az emberhez, bejár a faluba, 
onnan szerez élelmet. Az erdőn már nem 
boldogulna, bárhová visszük, megtalálja 
a legközelebbi települést, és ott folytatja, 
ahol abbahagyta” – panaszolta a polgár-
mester. Mivel más megoldást nem talál-
tak, szerdán összeállították az iratcsomót 
a kilövési engedélyre. A vad jelenlétét 
naponta egy-két alkalommal jelzik a falu 
területén, legutóbb egy héttel ezelőtt egy 
lakatlan házba tört be, de korábban ét-
termekbe járt be, sőt lakott házaknál is 
próbálkozott, a lakók éjjel menekültek 

otthonról. Még nagyobb gond, hogy a 
héten két másik medve felbukkanását is 
jelezték a Kovászna és Hargita megye ha-
tára közelében fekvő településen, ezek 
még nem okoztak kárt, de a jelenlétükre 
utaló nyomok is megijesztik a lakókat. A 
hegyekben legeltető pásztorok arról szá-
moltak be, hogy a nyáj környékén meg-
jelenő medvék szemmel láthatóan tarta-
nak az embertől, a kutyáktól, könnyen 
elüldözik őket, viszont a faluba bejáró 
medve megszokta az ember jelenlétét, 
nem menekül. A mikóújfalusi önkor-

mányzat határozata alapján szerződést 
kötöttek volna a vadásztársasággal, hogy 
a vadászok üldözzék el a medvét a falu 
területéről. Végül a megegyezésre nem 
került sor, mert annak a formája nem le-
szabályozott. A vadásztársaság képvise-
lői arra hivatkoznak, ha leszámláznak a 
polgármesteri hivatalnak egy összeget a 
beavatkozásra, azt végül a számvevőszék 
visszafizettetheti, mert nincs erre sza-
bályozás. Demeter Ferenc polgármester 
ugyanakkor azt a megoldást sem tartja 
életszerűnek, hogy folyamatos riasztás-
sal elüldözik a medvét, mert félő, hogy 
akkor felbukkan a szomszédos falvak-
ban, Málnásfürdőn vagy Sepsibükszá-
don, tehát csak arrébb tolják a problé-
mát. Az Arthurként emlegetett, Ozsdolán 
kilőtt medve körüli hisztéria még jobban 
megnehezítette az ügyintézést, a védeke-
zést. „Mindenkitől azt a választ kapjuk, 
hogy nem járják az ügyészséget, amiért 
mi meg akarunk szabadulni a medvétől, 
közben pedig a mi életünket megkeseríti 
a vad. Nem tudjuk elvinni a gyerekeinket 
az erdőbe kirándulni, hogy megtanít-
suk nekik, hol találnak málnát, áfonyát, 
megismerjék a fákat, értékeljék, védjék a 
természetet, mert mindenütt rengeteg a 
medve” – mutatott rá a polgármester, aki 
attól tart, hogy az elkeseredés önbírás-
kodásra viszi az embereket, holott bűn-
cselekménynek számít még az is, ha ön-
védelemből bántják a medvét. Demeter 
Ferenc rámutatott, ha ez így folytatódik, 
már nem vízhálózat és csatornarendszer 
kiépítésére, bővítésére kell pályázzanak, 
hanem villanypásztorra. „Első villany-
pásztor elnevezéssel programot kell in-
dítani, körbe kell vegyük a falvainkat, 
reggel nyitjuk és este zárjuk. Úgy fogunk 
élni, mint a rezervátumban, mert más-
ként nem tudjuk megvédeni magunkat és 
javainkat a medvétől” – fakadt ki a szé-
kelyföldi polgármester.

Tusnádfürdőn panzióba, boltba jár a nagyvad, Mikóújfaluban is fél a lakosság

foglalkoztatja, hogy vajon betiltják-e a 
következő években a kis gázkazánokat. 
Erre vonatkozóan van-e terve a környezet-
védelmi minisztériumnak?
– Romániában sajnos teljesen szabályo-
zatlanul elindult ezeknek a fűtési rendsze-
reknek, gázkazánoknak a beszerelése, na-
gyon sok nagyvárosban ezt eredményezte 
a távfűtésrendszerről való leválás. Óriási 
hatása lenne egy azonnali betiltásnak, 
ezért ezt hosszú előkészítési folyamatnak 
kell megelőznie. Első lépésben az újonnan 
épült ingatlanokban kell ezeket a megol-

dásokat megtiltani, majd fokozatosan ki 
kell építeni az alternatívát a már létező 
rendszerek helyettesítésére. Romániában 
a szén-dioxid kibocsátást csökkentő uniós 
célkitűzések sok területet érinteni fognak, 
ezek közül ez az egyik legnehezebb. Még 
nem indult el a folyamat, hogy ezekkel az 
elsősorban tömbházlakásokban beszerelt 
egyéni kazánokkal mi legyen a 2030-as év 
távlatában, ám a közlejövőben a miniszté-
riumnak ezzel is foglalkoznia kell.

– Az országos helyreállítási tervben meg-
határozó a zöld komponens. A környezet-
védelmi minisztérium milyen projekteket 
tervez ezeknek az uniós pénzeknek a fel-
használásával?

– Az országos helyreállítási tervben a 
környezetvédelmi minisztérium által ke-
zelt komponens meghaladja a 4 milliárd 
eurót, amit a következő öt évben kell el-
költeni. A legfontosabb eleme a szenny-
vízhálózatok kiépítése, bővítése. Olyan 
településeken is finanszírozni fogjuk a 
kiépítendő szennyvíz-hálózatokat, ahol 
uniós támogatásra nem volt mostanáig 
lehetőség, tehát ott is, ahol kétezernél 
alacsonyabb a lakosság száma. Hatszáz-
millió euróval támogatjuk a meglevő 
hálózatok bővítését, és 200 millió áll a 

rendelkezésünkre, hogy növeljük a rá-
csatlakozási arányt, hiszen sok esetben 
elkészült a hálózat, de a lakosság 50-60 
százaléka még nem csatlakozott rá. A 
másik elemet a Országos Vízügyi Tár-
saság kezeli, több mint 400 millió eurót 
lehet fordítani a patakmedrek szabályo-
zására, régi gátrendszerek felújítására. 
Több mint egymilliárd euró áll rendelke-
zésre erdőtelepítésre ott, ahol természe-
ti katasztrófák, betegség pusztította az 
erdőt, a biodiverzitás megőrzésére több 
száz millió eurós támogatás lesz, a Natura 

2000-es menedzsmentterveket is tudjuk 
fi nanszírozni. A harmadik elem a hulla-
dékgazdálkodás, ezen belül a legfonto-
sabb, hogy országos hálózatot építsünk ki 
a nem háztartási hulladék begyűjtésére. 
Ezenkívül a létező rendszereket kom-
posztáló platformokkal bővítjük, bio-
gázüzemek finanszírozására lesz lehe-
tőség, a légszennyezés csökkentésére is 
megoldásokat lehet javasolni. Ugyanak-
kor külön tétel az országos meteorológiai 
hálózat bővítése, erre több mint 40 millió 
euró áll majd a rendelkezésünkre.

Az RMDSZ-es politikus irányította tárcának hamarosan foglalkoznia kell az elsősorban tömbházlakásokba beszerelt gázkazánok kérdésével is

 » Az országos helyreállítási 
tervben a környezetvédelmi 
minisztérium által kezelt kom-
ponens meghaladja a 4 milliárd 
eurót, amit a következő öt évben 
kell elkölteni. 

Édesszájú. Tusnádfürdőn vegyesboltba is betört a nagyvad




