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Megrohamozták 
a magyar–román határt
A pénteki nap során mintegy 153 
600 román és külföldi állampolgár 
lépte át több mint 44 700 járművel az 
országhatárt. A román határrendé-
szet sajtóközleménye szerint mintegy 
78 000 ember lépett be az országba 
22 400 közlekedési eszközzel, és 75 
600 ember hagyta el az országot 22 
300 járművel. Az összesen több mint 
44 700, a határt átlépő közlekedési 
eszközből 13 400 volt tehergépkocsi. 
A magyar–román határt mintegy 43 
000 személy és 20 100 közlekedési 
eszköz (6300 tehergépkocsi) lépte át, 
ebből a kilépő oldalon mintegy 21 200 
személy, 9300 közlekedési eszközzel, 
3000 tehergépkocsival. A Csong-
rád-Csanád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság szombaton szintén az inten-
zív határforgalomra figyelmeztetett a 
szabadságukra Nyugat-Európából ha-
zatérő vendégmunkások és a nyaralni 
indulók miatt, mint írták, a megnö-
vekedett forgalom miatt az utazók-
nak várakozásra kell számítaniuk a 
határon. A nemzetközi forgalom előtt 
nyitva álló határátkelőhelyekről a 
Trafic online alkalmazás révén lehet 
tájékozódni.
 
Egyesült a két Máramaros megyei
RMDSZ-szervezet 
Harmincegy év után egyesült a két 
máramarosi területi RMDSZ-szer-
vezet. Az egyesülésről közös kül-
döttgyűlésen döntött a Nagybánya 
központú és a Történelmi Máramaros 
területi szervezet. A megyei elnöki 
tisztségre egyetlen személy, Pintér 
Zsolt adta le a jelölését, aki az RMDSZ 
nagybányai elnöke és helyi önkor-
mányzati képviselő is – derül ki az 
RMDSZ közleményéből. A megválasz-
tott elnök az egyesülés fontosságát 
hangsúlyozta beszédében. „Nem 
lehet kettéosztani a máramarosi szór-
ványközösséget, itt, a megyében kö-
zösen kell előre vinnünk a szövetség 
ügyeit, így nagyobb eredményeket 
érhetünk el. Meggyőződésem, hogy 
ezzel a lépéssel a máramarosi magyar 
emberek bizalmát is növeljük, és 
megértik, hogy az RMDSZ értük dol-
gozik. 2024-ben létfontosságú, hogy 
visszakerüljünk a megyei önkormány-
zati testületbe, hogy hatékonyabban 
tudjuk képviselni az itt élő magyarság 
érdekeit” – fogalmazott Pintér Zsolt. 
A megválasztott elnök célkitűzései 
között szerepel még a vegyes házas-
ságban élők, valamint azok megszólí-
tása, akik eltávolodtak az RMDSZ-től, 
de a kulturális és közösségi rendezvé-
nyek szervezését is fontosnak tartja – 
olvasható a közleményben.

A MÁR ELVISELHETETLENNÉ VÁLT MEDVEPROBLÉMA ELLEN TILTAKOZTAK TUSNÁDFÜRDŐN

Tüntetők: „így nem lehet élni”
Több százan fejezték ki nemtetszésü-
ket az egyre elharapódzó medvevész 
miatt szervezett péntek esti tünteté-
sen Tusnádfürdőn. A városlakók egy 
petíciót is megfogalmaztak, amelyet 
számos megyei és országos intéz-
ménynek továbbítanak a gyorsabb 
közbelépést sürgetve.
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M iközben tavaly egész évben két-
száz alkalommal riasztották 
medvék miatt a hatóságokat Har-

gita megyében, idén eddig már 189-szer 
kértek segítséget a 112-es egységes segély-
hívószámon, ebből 99 riasztás Tusnád-
fürdőről érkezett – tudtuk meg Gheorghe 
Suciutól, a Hargita Megyei Csendőr-fel-
ügyelőség szóvivőjétől a tusnádfürdői sí-
pályánál, ahol több százan gyűltek össze 
pénteken a 19 órától meghirdetett tünte-
tésre.

Valamit tenni kell
A résztvevők többek között „Medvéket 
az erdőbe, ne az otthonainkba”, „Min-
denkinek joga van a szabadsághoz és a 
személyi biztonsághoz”, illetve „Támo-
gatjuk a Tánczos Barna miniszter által 
javasolt, a veszélyes medvékkel szem-
beni beavatkozást szabályozó sürgőssé-
gi kormányrendelet-tervezetet” feliratú 
transzparenseket tartottak a magasba. 
Emellett sokan plüssmackókkal a kezük-
ben érkeztek. Mint a helyszínen Butyka 
Zsolt polgármestertől megtudtuk, a tün-
tetést három helyi tanácsos kezdemé-
nyezte, mivel egyre elviselhetetlenebbé 
válik a medveprobléma a fürdőváros-
ban. Elmondása szerint az elmúlt négy 
hétben több mint 60 helyre törtek be a 
nagyvadak, az elmúlt két napban pedig 
nyolc helyszínen jártak. „A városlakók 
elérték azt a szintet, amikor már senki-
nek nincs türelme. Szabályszerűen ter-
rorizálva vagyunk reggeltől estig, estétől 
reggelig, és már a saját házunkban sem 
vagyunk biztonságban. Így nem lehet 
élni, valamit tenni kell” – nehezményez-
te a polgármester.

Ne várják meg a tragédiát
A tüntetés elején ismertették a betartan-
dó járványügyi előírásokat, majd felol-
vasták azt a petíciót, amelyet kilenc me-
gyei és országos intézményhez fognak 
továbbítani. Mint ebben fogalmaztak, a 
medvék éjszaka és nappal is bejárnak a 

városba, pánikot okozva a lakosság és 
a turisták körében. A nagyvadakat már 
sem a medvepásztor, sem a zárt ajtók 
vagy ablakok, sem a kutyák, de még az 
ember sem riasztja vissza. Rendszeresen 
betörnek többek között az udvarokra, 
házakba, panziókba, hatalmas anyagi 
károkat és pánikot okozva. Emellett az 
elmúlt években három alkalommal em-
berre is támadt medve a településen, de 
szerencsére enyhébb sérülésekkel és egy 
nagy ijedtséggel megúszták a találkozá-
sokat. Mindezek fényében rámutattak, 
hogy a helyzet már kezelhetetlenné vált, 
a lakosság kétségbeesett, félelemmel és 
dühvel tele, és aggódnak a saját, illet-
ve gyerekeik életéért, javaik épségéért. 
Ezért arra kérik az illetékeseket, találják 
meg azokat a jogi lépéseket, amelyek 
segíthetnek a medveprobléma megol-
dásában. Zárásként hozzátették: addig 
tegyék lehetővé a medvék kiemelését, 
akár a kilövésük által, amíg nem történik 
tragédia. 

Ezt követően a résztvevők száz fős 
csoportokba rendeződve, a csendőrség 
kíséretével indultak el az E578 európai 
út mentén a sípályától a Sepsibükszád 
irányába lévő helységnévtábláig, majd 
vissza, a felvonulás végén pedig lehető-
ség nyílt a petíció aláírására.

Kedden továbbítják a petíciót
Mint Butyka Zsolt polgármestertől vasár-
nap megtudtuk, a helyszínen mintegy 
180-an írták alá a petíciót, amelyet ezt 
követően a település hat üzletébe is ki-
helyeztek, hogy azok is aláírhassák, akik 
nem tudtak bekapcsolódni a tüntetésbe. 

Erre ma délutánig lesz lehetősége a la-
kosságnak, a városvezető további mint-
egy 300 szignóra számít. A tervek sze-
rint a petíciót és az aláírásokat egy-egy 
plüssmackó társaságában továbbítják 
kedden az illetékes megyei és országos 
intézményekhez.

Köszönetet mondott a miniszter
Tusnádfürdőn napi szinten okoznak 
kárt a nagyvadak – írta szombati Face-
book-bejegyzésében Tánczos Barna 
környezetvédelmi, vízügyi és erdésze-
ti miniszter, megköszönve a település 
lakóinak, hogy pénteki felvonuló tilta-
kozásukkal is támogatták az azonnali 
beavatkozást előíró jogszabály-terveze-
tet. „Tusnádfürdőn pénteken több száz 
ember tüntetett. Így próbálták felhívni 
a hatóságok fi gyelmét a medvék folya-
matos jelenlétére a településen, ahol 
napi szinten okoznak kárt a nagyvadak, 
és a város jelentős összegektől esett el, 
amióta turisták, a medvéktől félve, nem 
látogatják a települést. Ezúton köszö-
nöm a tüntetésen résztvevőknek, hogy 
támogatják az azonnali beavatkozást 
előíró jogszabály-tervezetet, és remélem, 
mielőbb gyakorlatba tudjuk ültetni, és 
ezáltal nemcsak az emberek lesznek biz-
tonságban, hanem a tusnádfürdői turiz-
mus is fellendül” – olvasható a miniszter 
bejegyzésében.

Mint ismeretes, a kormány csütörtö-
kön tárgyalta első olvasatban a veszélyes 
medvékkel szembeni beavatkozást sza-
bályozó sürgősségi rendelet tervezetét, a 
kabinet várhatóan a héten el is fogadja a 
jogszabály-javaslatot.

Belefáradtak. Tüntetésen követelte a változást Tusnádfürdő lakossága 
az elfajuló medveprobléma miatt
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Bőven volt dolguk a hét végén a Bihar 
megyei tűzoltóknak, miután tűz ütött 

ki egy újrahasznosítható műanyagokat 
tároló nagyszalontai lerakatnál, illetve 
a nagyváradi szeméttelep válogatójánál 
is. A Szalonta határában található Gra-
nuplast Direct vállalat két csarnokánál 
péntekre virradóra csaptak fel a lángok. 
A Bihar megyei Katasztrófavédelmi Fel-
ügyelőség (ISU) szóvivője, Camelia Roşca 
elmondta, hajnali 3.41-kor jelentették a 
tüzet, nyolc tűzoltóautót, több mint har-
minc lánglovagot, valamint egy elsőse-

gélynyújtó egységet küldtek ki a helyszín-
re. A tűzoltók érkezésekor egy nagyjából 
1300 négyzetméteres és egy 600 négyzet-
méteres csarnok állt lángokban. 6.20-ra 
sikerült megakadályozniuk a lángok to-
vábbterjedését, de végül csak 13.25-re si-
került eloltani a tüzet.

A tűz miatt mérgező, fekete és sűrű füst 
került a légkörbe, amely nem a város, ha-
nem Magyarország felé tartott. A román 
határrendészet értesítette a magyar ha-
tóságokat. Ám az Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője, 
Mukics Dániel, pénteken délután az MTI 
megkeresésére elmondta, Magyarorszá-

gon nem észleltek mérgező anyagot a le-
vegőben a romániai hulladéklerakatnál 
keletkezett tűz után, így nem volt szük-
ség semmiféle beavatkozásra a román–
magyar határ túloldalán.

Ezek után szombaton délután 17.30-
kor jelentették az 112-es sürgősségi hí-
vószámon, hogy lángok csaptak fel a 
Nagyvárad biharpüspöki végén található 
szeméttelepen. A füstoszlop a város szá-
mos pontjáról látszott. A megyei kataszt-
rófavédelmi felügyelőség több egysége 
is a helyszínre sietett. Az Eco Bihor által 
működtetett hulladéklerakónál nagyjá-
ból 300 négyzetméter szemét gyulladt ki, 

a lángok a csarnokra nem terjedtek át. 
A tüzet 18.40-re sikerült teljesen elolta-
ni. Ebben a tűzesetben sem sérült meg 
senki sem. Pásztai Zoltán, az Eco Bihor 
igazgatója a Bihoreanulnak úgy nyilatko-
zott, a háztartási szemét gyulladt ki. Az 
tűz oka egyelőre nem ismert, még vizs-
gálják, Pásztai szerint viszont nem kizárt 
az, hogy a hulladék magától gyulladt ki. 
Rámutatott, meghozták az elmúlt napok-
ban tapasztalthoz hasonló kánikulában 
szükséges intézkedéseket. „Sajnos ilyen-
kor nyáron, ha van valahol egy üvegda-
rab, körülötte meggyulladhat a szemét” 
– mondta az igazgató.

„Tüzes” hétvégén vannak túl a bihari hatóságok és lakosok
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