
Belefáradtak. Tüntetésen követelte 
a változást Tusnádfürdő lakossága 
az elfajult medveprobléma miatt
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„Így nem lehet élni”
Az elviselhetetlen medveprobléma ellen tüntettek Tusnádfürdőn

ISZLAI KATALIN

M iközben tavaly egész év-
ben kétszáz alkalommal 
riasztották medvék miatt 

a hatóságokat Hargita megyében, 
idén eddig már 189-szer kértek se-
gítséget a 112-es egységes segély-
hívó számon, ebből 99 riasztás 
Tusnádfürdőről érkezett – tudtuk 
meg Gheorghe Suciutól, a Hargita 
Megyei Csendőr-felügyelőség szó-
vivőjétől a tusnádfürdői sípályá-
nál, ahol több százan gyűltek össze 
pénteken a 19 órára meghirdetett 
tüntetésre.

Valamit tenni kell

A résztvevők egyebek közt „Med-
véket az erdőbe, ne az otthona-
inkba”, „Mindenkinek joga van a 
szabadsághoz és a személyi biz-
tonsághoz”, illetve „Támogatjuk a 
Tánczos Barna miniszter által java-
solt, veszélyes medvékkel szembe-
ni beavatkozást szabályozó sürgős-
ségi kormányrendelet-tervezetet” 

feliratú transzparenseket tar-
tottak a magasba. Emellett 
sokan plüssmackókkal a 
kezükben érkeztek. Mint 
a helyszínen Butyka Zsolt 
polgármestertől megtud-
tuk, a tüntetést három helyi 
tanácsos kezdeményezte, 
mivel egyre elviselhetetle-
nebbé válik a medveprob-

léma a fürdővárosban. El-
mondása szerint az elmúlt négy 
hétben több mint 60 helyre törtek 
be a nagyvadak, az elmúlt két nap-
ban pedig nyolc helyszínen jártak. 
„A városlakók elérték azt a szintet, 
amikor már senkinek nincs türel-
me. Szabályszerűen terrorizálva 
vagyunk reggeltől estig, estétől 
reggelig, és már a saját házainkban 
sem vagyunk biztonságban. Így 
nem lehet élni, valamit tenni kell” 
– nehezményezte a polgármester.

Ne várják meg a tragédiát

A tüntetés elején ismertették a be-
tartandó járványügyi előírásokat, 
majd felolvasták azt a petíciót, 
amelyet kilenc megyei és országos 
intézményhez fognak továbbítani. 
Mint ebben fogalmaztak, a medvék 
éjszaka és nappal is bejárnak a vá-
rosba, pánikot okozva a lakosság 
és a turisták körében. A nagyvada-
kat már sem a medvepásztor, sem a 
zárt ajtók vagy ablakok, sem a ku-

tyák, de még az ember sem riaszt-
ja vissza. Rendszeresen betörnek 
egyebek közt az udvarokra, házak-
ba, panziókba, hatalmas anyagi 
károkat és pánikot okozva. Emellett 
az elmúlt években három alkalom-
mal emberre is támadt medve a te-
lepülésen, de szerencsére enyhébb 
sérülésekkel és egy nagy ijedséggel 
megúszták a találkozásokat. Mind-
ezek fényében rámutattak, hogy a 
helyzet már kezelhetetlenné vált, 
a lakosok kétségbeesettek, tele fé-
lelemmel és dühvel, és aggódnak 
saját, illetve gyerekeik életéért, ja-
vaik épségéért. Ezért arra kérik az 
illetékeseket, találják meg azokat a 
jogi lépéseket, amelyek segíthetnek 
a medveprobléma megoldásában. 
Zárásként hozzáfűzték: addig te-
gyék lehetővé a medvék kiemelését, 

akár a kilövésük által, amíg nem 
történik tragédia. 

Ezt követően a résztvevők 
százfős csoportokba rendeződve, a 
csendőrség kíséretével indultak el 
az E578 európai út mentén a sípá-
lyától a Sepsibükszád irányába lévő 
helységnévtábláig, majd vissza, a 
felvonulás végén pedig lehetőség 
nyílt a petíció aláírására.

Kedden továbbítják

Mint Butyka Zsolt polgármestertől 
vasárnap megtudtuk, a helyszínen 

mintegy 180-an írták alá a petíciót, 
amelyet ezt követően a település 
hat üzletébe is kihelyeztek, hogy 
azok is aláírhassák, akik nem tud-
tak bekapcsolódni a tüntetésbe. 
Erre hétfő délutánig lesz lehetősé-
ge a lakosságnak, a városvezető 
további mintegy 300 szignóra szá-
mít. A tervek szerint a petíciót és 
az aláírásokat egy-egy plüssmackó 
társaságában továbbítják kedden 
az illetékes megyei és országos in-
tézményekhez.

Köszönetet mondott
a miniszter

Tusnádfürdőn napi szinten okoz-
nak kárt a nagyvadak – írta 
szombati Facebook-bejegyzésé-
ben Tánczos Barna környezetvé-
delmi, vízügyi és erdészeti mi-
niszter, megköszönve a település 
lakóinak, hogy pénteki felvonuló 
tiltakozásukkal is támogatták 
az azonnali beavatkozást előíró 
jogszabálytervezetet. „Tusnád-
fürdőn pénteken több száz ember 
tüntetett. Így próbálták felhívni 
a hatóságok figyelmét a medvék 

folyamatos jelenlétére a telepü-
lésen, ahol napi szinten okoznak 
kárt a nagyvadak, és a város je-
lentős összegektől esett el, amióta 
turisták, a medvéktől félve, nem 
látogatják a települést. Ezúton kö-
szönöm a tüntetésen részt vevők-
nek, hogy támogatják az azonnali 
beavatkozást előíró jogszabályter-
vezetet, és remélem, mielőbb gya-
korlatba tudjuk ültetni, és ezáltal 
nemcsak az emberek lesznek biz-
tonságban, hanem a tusnádfürdői 
turizmus is fellendül” – olvasható 
a miniszter bejegyzésében.

A héten fogadhatják el

A kormány egyébként csütörtö-
kön tárgyalta első olvasatban a 
veszélyes medvékkel szembeni 
beavatkozást szabályozó sürgős-
ségi rendelet tervezetét. A kabinet 
várhatóan jövő héten el is fogad-
ja a jogszabályjavaslatot – írja az 
Agerpres hírügynökség. A terve-
zetet Tánczos Barna ismertette a 
csütörtöki ülésen, Kelemen Hunor 
pedig az RMDSZ kormányzati tájé-
koztatójában számolt be róla. Mint 
mondta, a jogszabályba foglalt eljá-
rás szerint miután a 112-es segélyhí-
vó számon jelentik a medvetáma-
dást, értesíteni kell a településen 
működő, azonnali beavatkozásra 
jogosult csapatot, amelynek tagja 
a polgármester (hiányában az al-
polgármester), a helyi csendőrség 
egy tagja, a vadásztársaság vagy a 
vadászegyesület szakszemélyzete, 
valamint egy állatorvos. A medve 
eltávolítását lehetővé tévő azonnali 
beavatkozás három módszer alap-
ján történhet: a nagyvad elhajtása; 
a medve elaltatása és áthelyezése; 
abban az esetben pedig, amikor 

gyakran visszatér a településre és 
közvetlen veszélyt jelent az emberi 
életre, kárt tesz a javakban, jószá-
gokban, eutanáziát vagy kilövést 
kell alkalmazni. A tervezet lehető-
vé teszi, hogy a polgármester vagy 
hiányában az alpolgármester által 
vezetett csapat a helyszínen hoz-
zon döntést, nem kell senki más-
hoz fordulni jóváhagyásért – tette 
hozzá Kelemen Hunor. A miniszter-
elnök-helyettes rámutatott, követ-
kező lépésként a minisztériumok 
ellenjegyzik a tervezetet, és a héten 
elfogadja azt a kabinet.

• Több százan fejezték ki nemtetszésüket az egyre 
jobban elharapódzó medvekérdés miatt szervezett 
péntek esti tüntetésen Tusnádfürdőn. A város lakói 
egy petíciót is megfogalmaztak, amelyet számos 
megyei és országos intézménynek továbbítanak a 
gyorsabb közbelépést sürgetve.

Kosárlabdatáborról 
a tévében
Július 12-én, hétfőn 17.05-
től a Marosvásárhelyi TVR 
Sípszó után című sportmű-
sorának meghívottja Szabó 
Tibor és Kiss István. Az Up 
Management vezetőjével 
és a Sirius KK elnökével 
Szucher Ervin az ismert lit-
ván csapat, a Zalgiris Kaunas 
szakemberei által szervezett 
marosvásárhelyi kosárlabda-
táborról beszélget.

Stradivari 
hegedűkoncert
Július végén 13 koncertből 
álló turnéra indul Alexandru 
Tomescu világhírű román he-
gedűművész, aki Stradivari- 
hegedűjével a gyimesbükki 
római katolikus templomban 
is fellép augusztus 6-án 
19.30 órától. Idén Tomescu 
meghívottja a spanyol Josu 
de Solaun zongoraművész 
lesz. Jegyeket a blt.ro oldalon 
lehet online megvásárolni. 

Áramszünet
Betervezett javítások miatt 
július 15-én 9 és 17 óra között 
szünetel az áramszolgáltatás 
Csíkszentkirályon a 101–104., 
612–727., 722/A, B, C számok 
alatt.

Régizenei koncert 
Csíkszeredában
A csíkszeredai Régizene 
Fesztiválon ma 19 órától a 
csehországi Jirí Havrlant 
Utazás az öreg kontinensen 
című csembalókoncertjét 
tekinthetik meg az érdeklő-
dők a Márton Áron Főgimná-
zium dísztermében. A késő 
reneszánsz és kora barokk 
zene klasszikus zeneszerzői 
(mint például Jan Pieterszoon 
Sweelinck, John Bull és Mi-
chelangelo Rossi), valamint 
a késő barokk zeneszerzők 
(Johann Sebastian Bach és 
Jean- Philippe Rameau) darab-
jai mellett a preklasszicizmus 
nemrég felfedezett cseh 
zeneszerzője, Florian Urban 
egy művét is bemutatja.

Késik az iga zol-
vány kibo csátás
Újabb országos szintű alap-
anyaghiány miatt ismét késik 
a személyi igazolványok 
kibocsátása. Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatalának 
személynyilvántartó köz-
szolgálata arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a június 30. 
után igényelt okmányokat 
csupán 30 napos határ időre 
tudják kiállítani. Ennél rövi-
debb időre csak sürgősségi 
esetekben tudnak eljárni, a 
sürgősséget pedig dokumen-
tumokkal kell megindokolnia 
a kérelmezőnek.
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