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Szent Antal, a gyermekek vé-
dőszentjének, háziállatok pat-
rónusának napja.

Férjjósló, szerelemvarázsló 
nap: a lány éjszaka a tükörben 
megláthatja jövendőbelijét.

Megszületett Martha Wa-
shington, az USA első first 
ladyje.

Meghalt Henryk Dembinski 
(Dembinszky Henrik) lengyel 
gróf, az 1848–49-es szabad-
ságharc honvédaltábornagya.

Megszületett William Butler 
Yeats Nobel-díjas ír költő (A 
coole-i vadhattyúk).

Megszületett Poldini Ede ze-
neszerző, zongoraművész.

Megszületett Paavo Johannes 
Nurmi, a finn csodafutó, több-
szörös olimpiai aranyérmes 
sportoló.

Megszületett Báthy Anna 
szoprán opera-énekesnő.

Végrehajtotta repülőgépről az 
első sikeres ejtőernyős ugrást 
Albert Berry.

Charlie Osborne csuklani kez-
dett és csak 69 év múlva múlt 
el neki.

Megszületett Lőte Attila 
Jászai Mari-díjas színész, a 
Madách Színház nyugalma-
zott művésze.

Megszületett Szentmihályi 
Antal olimpiai bajnok magyar 
labdarúgó, kapus, edző.

Megszületett Gojko Mitic ju-
goszláv színész, a jugoszláv 
indiánfilmek Winnetou-ja 
(Vadölő).

Megszületett Malcolm 
McDowell angol színész (Kék 
villám).

Megszületett Stellan 
Skarsgard svéd származású 
színész (Good Will Hunting, 
Ronin, Mamma Mia).

Honoluluban meghalt Békésy 
György magyar származású 
Nobel-díjas biofizikus, akusz-
tikus.

Megszületett Mary-Kate 
Olsen és Ashley Olsen ame-
rikai színész ikerpár (Charlie 
angyalai: Teljes gázzal).

Meghalt Benny Goodman ame-
rikai klarinétművész, zenekar-
vezető, aki Bartóktól is rendelt 
zenét, a „swing királya”.

95 éves korában meghalt 
Telmányi Emil hegedűművész.

Meghalt Grosics Gyula, labda-
rúgó, edző, „a fekete párduc”, 
a legendás Aranycsapat tagja, 
a Nemzet Sportolója.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Arról, hogy miként kell he-
lyesen viselkedni, ha med-
vével találkozik ember, Dó-

sa Elek Levente, a Pro Szent An-
na Egyesület vezetője írt egy pon-
tokba szedett útmutatót május vé-
gén, miután a Szent Anna-tónál, 
de egész Székelyföldön ugyan-
csak megszaporodtak a nagyva-
dak és medvetámadások. A szak-
ember a Facebook közösségi por-
tálon tette közzé javaslatait, mint 
rámutatott, ezeket a szemponto-
kat a Szent Anna-tóhoz és általá-
ban a Székelyföldre látogató tu-
ristáknak és a helyieknek sem 
árt megszívlelni.

Tisztelni kell a medvét

A humoros útmutatóban többek 
közt az olvasható, hogy tisztelni 
kell a medvét, amely egy nagyvad, 
területén pedig vendég a turis-
ta. Dósa arra is felhívja a figyel-
met, ne etessük a medvét, hiszen 
„a közhiedelemmel ellentétben a 
kürtőskalács nem a kedvenc ele-

dele”, ne hagyjunk ételt, ételma-
radékot vagy szemetet magunk 
után, hiszen ez is etetésnek szá-
mít. „Ne feledd: Ha eteted a med-
vét, megölöd őt és ezt ő nem sze-
retné. Gondolom te sem” – írta 
az egyesület elnöke. Arra utal-
va, hogy akadnak, akik szelfit 
akarnak készíteni a közelben lát-
ható nagyvaddal, Dósa Elek Le-
vente azt írta, a medve nem cu-
kiság, nem egy helyi sztár, aki-
vel szelfizni kell, a nagyvad nem 
kedveli az ilyesmit. Az útmuta-
tó arra is felhívja a figyelmet, 
hogy tisztes távolságot tartsunk a 
medvétől: ne menjünk közel hoz-
zá, személyes tere minimum 100 
méter, ezen belül pedig semmire 
sincs garancia. A szakember azt 
is felsorolta, hogy ha étel van ná-
lunk, jól lezárva tartsuk a csoma-
gunkban, hiszen az ételszag csa-
logatja a medvéket, de a legbiz-
tosabb, ha az autóban hagyjuk 
az élelmet, az autót pedig a par-
kolóban. A nagyvadnak kiváló a 
szaglása és szinte mindig éhes. 

A szakember arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy legyünk mindig fi-
gyelmesek és jelezzük a jelen-
létünket, hogy a medvével törté-
nő találkozás ne legyen számára 
sem meglepetésszerű. „Társaid-
hoz beszélj hangosan, ha egyedül 
vagy fütyülj. A lényeg, hogy ne le-
gyél síri csendben. Persze ez nem 
azt jelenti, hogy úgy kell üvölteni, 
mint a nádi bika, hogy a Mohos-
ban is hallják. A medvének nem 
csak a szaglása, a hallása is ki-
váló” – írta Dósa Elek. Úgy fogal-
mazott, hogy ha meglátjuk a med-
vét, de ő nem veszi észre az em-
bert, lassan hátráljunk, és nyu-
godtan menjünk abba az irányba, 
ahonnan jöttünk. Ha találkozunk 
vele, és az állat is észrevett, ne 
essünk pánikba, próbáljuk meg-
őrizni nyugalmunkat, ne rohan-
junk el, ne másszunk fára és ne 
üvöltözzünk.

Fontos megőrizni a nyugalmat

„Beszélj hozzá monoton han-
gon és lassan hátrálj. Hidd el, a 
medve sem örül különösebben 
a találkozásnak, legszíveseb-
ben elkerüli az embert” – írta az 
egyesület vezetője. Arra is kitért, 
hogy ha túrázunk, ajánlatos, hogy 
legyen nálunk medve spray, va-
gyis önvédelmi, úgynevezett pap-
rika spray, amit a csípős papri-
kából nyert egyik anyag tesz erő-
teljessé. A szer, amely nem olcsó, 
irritálja a szemet, nehezíti a lég-
zést és átmeneti vakságot okoz-
hat. Dósa szerint fontos, hogy tá-

jékozódjunk túrázás előtt, kér-
dezzük meg tapasztaltaktól (vad-
őr, hegyi mentő, vadász stb.) vagy 
vendéglátónktól, hogy ott aho-
va készülünk, ott van-e medve. 
„Szívesen emlékeztetnek, hogy 
a medve nem játék és sok gya-
korlati tanáccsal is ellátnak” – 
írta Dósa. Egyébként a napok-
ban a veszélyessé vált medvékről 
nyilatkozott Graţiela Gavrilescu 
környezetvédelmi tárcavezető, 
aki azt mondta, szükség ese-
tén nem fog ódzkodni attól, hogy 
miniszteri rendeletet adjon ki 
a medvék kilövésére – írta az 
Agerpres hírügynökség egy hét-
fői ploieşti-i nyilatkozatra hivat-
kozva. Gavrilescu emlékeztetett, 
hogy az általa vezetett szaktárca 
honlapján megtalálható a nagy-
testű ragadozókkal kapcsolatos 
közép- és hosszútávú cselekvé-
si terv, amely magában foglalja 
a medveállomány felmérését, az 
állatok csipekkel való ellátását és 
a lakosság kiképzését is. „Ugyan-
akkor mindazok beleegyezésé-
vel, akik részt vettek az erről szó-
ló vitán (...), a közeljövőben nem 
fogok ódzkodni miniszteri rende-
letet kibocsátani a kilövésre vo-
natkozóan, amennyiben szükség 
lesz rá”– mondta a környezetvé-
delmi miniszter. Gavrilescu kö-
zölte, hivatalosan több mint 6500 
medvét tartanak számon Romá-
niában, de egyes becslések sze-
rint számuk két–háromezerrel is 
nagyobb lehet.

KISS JUDIT

Útmutató a nagyvaddal való természetbeni  találkozáshoz

A medve nem helyi sztár

Ha meglátjuk a medvét, de ő nem vesz észre, lassan hátráljunk, és nyugodtan menjünk abba az irányba, ahonnan jöttünk

Fontos, hogy körültekintően tájékozódjunk, mielőtt 

túrázni indulunk, ne etessük a medvét, ne próbáljuk 

lefényképezni, és ha a nagyvad  észrevesz bennün-

ket, lehetőleg lassan hátráljunk, őrizzük meg nyu-

galmukat – javasolja Dósa Elek Levente, a Pro Szent 

Anna Egyesület vezetője, aki a közösségi portálon 

jelentetett meg erre vonatkozó útmutatót.

FOTÓ: PINTI ATTILA




