
  
 

  

 

Albert Tibor úr figyelmébe 

Tisztelt polgármester úr! 

 

Az elmúlt időszakban több helyi és országos sajtó is cikkezett arról, hogy a Tusnádfürdőn 

kihelyezett, a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszert  (IHR) kiépítő 

projektből megvalósított - fém védőszerkezetek nem tartják távol a városi hulladéktól a 

kukázó medvéket.  

A közösségi oldalak megosztásaira alapuló cikkek fotóin többször is látható fém 

szerkezetek úgy vannak megépítve, hogy a kallantyú lenyomással egy időben fel kell 

emelni a gördülő ajtót. 

A mi feltételezésünk az volt, hogy nagy valószínűséggel  figyelmetlenség miatt  - 

használat után -   valaki nem zárja le rendesen, vagy nyitva felejti a beöntő nyílás ajtaját 

annak a konténernek  amelyikbe „belejár” a medve a vasútállomás mellett. 

Kérésemre augusztus elsején az esti órákban két kollégám kiszállt a helyszínre, hogy 

felmérje a valós helyzetet. A vasútállomás mellett elhelyezett 6 medvebiztos kukából 5 

tökéletesen zár, egyet viszont, ami legelől van és egy medveles reklám van az oldalán, 

ismeretlenek megrongálták, lecsiszolták a záróvas-szerkezet végét, így az a kuka nem 

záródik, így a medve könnyedén fel tudja nyitni. 

Kollégáim ezt fotókon és videó felvételeken is megörökítették. Jelen levelemmel azzal a 

kéréssel fordulok polgármester úrhoz, hogy a megrongált kukákat cseréljék ki jó 

állapotban lévőkre, hisz van amiből, amíg sikerül a megrongáltakat megjavítani.   

Fontolóra vettük annak a lehetőségét is, hogy a rongálást jelentjük a rendőrségen, hisz 

elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a medvékre akarják fogni azt, ami most tényleg az 

ember bűne. Ha a továbbiakban még hasonló esetet észlelünk, akkor megtesszük a 

szükséges lépéseket. 

A másik gond, amit kollégáim tapasztaltak az ANL-s tömbházak mögötti kukáknál, hogy a 

gyűjtőszigeten a szelektív kukák tele voltak és körülötte nagyon sok volt a szétdobált 

háztartási hulladék, ami szintén odavonzza a medvét, hisz a nyári nagy melegben megy a 

szaga a hulladéknak. 



  
 

  

 

 

 

A megrongált medvebiztos kuka a vasútállomás mellett 

 
A két felvételen jól látszik a lereszelt és az ép zárószerkezet közötti különbség 



  
 

  

 

 

Az ANL-s tömbházak mögötti szemétsziget  

 

 

Üdvözlettel:  

Borboly Csaba  

Hargita Megye Tanácsának elnöke 

2017. augusztus 2., Csíkszereda 


