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 A NAGYVADAK OKOZTA KÁROK MIATT KÖZÖSEN FORDULNAK A KORMÁNYHOZ HAT ERDÉLYI MEGYE VEZETŐI 

Ismét sürgetik a medvekérdés megoldását
Hat megye – Brassó, Kovászna, Harg-
ita, Maros, Szeben és Fehér – vezetői 
közös állásfoglalásban arra kérik a 
román kormányt, sürgősen tegyen 
lépéseket annak érdekében, hogy 
megváltozzon az emberek életét, 
javait, de a medvéket is veszélyeztető 
jelenlegi állapot.

 » BÍRÓ BLANKA

 

S ürgeti a kormányt a Központi Régió 
Fejlesztési Tanácsa (CDR Centru), 
hogy orvosolja a barna medvék által 

okozott problémákat, tegyen meg mindent, 
hogy megváltozzon az emberek életét, java-
it, de a ragadozókat is veszélyeztető jelen-
legi állapot. A testület szerkesztőségünkbe 
eljuttatott közleményében arról tájékoztat, 
hogy a legutóbbi, Brassópojánán tartott 
munkaülésen hat megye – Brassó, Kovász-
na, Hargita, Maros, Szeben és Fehér – ve-
zetői közös állásfoglalásban szögezték le, 
tájékoztatják a környezetvédelmi miniszté-
riumot a kialakult helyzetről, és kérik, foga-

natosítson megelőző intézkedéseket. Ösz-
szeállítottak egy dokumentációt, amelyben 
összegzik az érintett önkormányzatoktól, 
közintézményektől, mezőgazdászoktól, 
közbirtokosságoktól, károsultaktól begyűj-
tött adatokat. Felhívják a fi gyelmet, hogy a 
medve egyre gyakrabban bukkan fel a tele-

püléseken, csak idén heten veszítették éle-
tüket a régióban medvetámadás következ-
tében, Kovászna, Hargita, Brassó és Maros 
megyéből több mint ezer, a nagyvad által 
okozott kárt jelentettek. Mint írták, a követ-
kező hónapokban mintegy 1500 egyeddel 
növekszik a térségben a medveállomány. 

Azt kérik, hogy közöljék pontosan a med-
vék létszámát , mert valószínűsítik, hogy a 
négy megyében háromszor annyi nagyvad 
él, mint amennyi papíron szerepel. Kérik a 
megelőzési és a veszélyességi kvóta beve-
zetését, valamint azt, hogy a minisztérium 
gyorsan fi zesse a kárpótlást, mert évek óta 
nem teszi. Meglátásuk szerint Románi-
ában nem célravezetők az Európai Unió 
más országaiban alkalmazott megoldások, 
ugyanis nagy a medveállomány, és egyre 
gyakrabban bukkan fel a vad a települé-
seken. Rengeteg közvitát tartottak ebben 
a témában, de hatékony megoldás nem 
született, a medve hetente támad ezekben 
a megyékben, ezért kitartóan újra és újra 
jelzik a gondokat – mondta Adrian Veștea, 
a Brassó Megyei Tanács és a központi fej-
lesztési régió tanácsának elnöke.

 » SIMON VIRÁG

V isszautasította a bíróság tegnap Mak-
kai Gergely leváltott marosvásárhelyi 

alpolgármester kérését, hogy nyilvánítsák 
semmisnek a lemondatásáról szóló tanácsi 
határozatot. Az ítélet nem jogerős, a volt 
alpolgármesternek joga van fellebbezni. A 
Makkai Gergely lemondatásáról szóló dön-
tést októberi ülésén hozta meg a marosvá-
sárhelyi önkormányzati képviselő-testület. 
A volt alpolgármester azonban nem értett 
ezzel egyet, és közigazgatási bírósági el-
járás során megtámadta a döntést, annak 
érvénytelenítését kérve. Makkai Gergely 
a Székelyhonnak akkor azt nyilatkozta, 
becsületbeli kérdés számára, hogy lemon-

datták, ezért nem tudja elfogadni a dön-
tést, és megtámadja a bíróságon. A Maros 
megyei törvényszéken tartott tegnapi tár-
gyaláson az önkormányzati testületet Peti 
András RMDSZ-es önkormányzati képvi-
selő, jogász képviselte. Alapvetően a város-
házának kellett volna jogászt küldenie, aki 
védi a tanácsosok álláspontját, határozatát, 
de a választott képviselők jobbnak látták, 
hogy valaki közülük teszi meg. Peti And-
rás a Székelyhonnak elmondta, a bírósá-
gon azzal érvelt, hogy az alpolgármestert 
a tanácsosok választották meg, így nekik 
joguk van lemondatni őt. „Elmondtam, 
hogy mi minden törvényes előírást betar-
tottunk. A határozattervezetet a választott 
képviselők egyharmada nyújtotta be, köz-

zétettük, hogy mindenki tanulmányozhas-
sa, szavazáskor a tanácsosok kétharmada 
szavazott igennel. A prefektúra jogászai is 
megvizsgálták, és semmi kivetnivalót nem 
találtak benne” – ismertette. Peti András-
tól azt is megtudtuk, hogy Makkai Gergelyt 
ügyvéd képviselte, és többek között azért 
kérte a lemondatásáról szóló határozat 
visszavonását, mert véleménye szerint a 
határozatban nem indokolták meg, hogy 
milyen vétségeket követett el, mi alapján 
mondatták le. Peti András ennek kapcsán 
kifejtette, az alpolgármester alkalmazója 
a polgármester, így csak ő indíthat ellene 
fegyelmi eljárást, de ez esetben nem ez tör-
tént. Az alpolgármestert maguk közül vá-
lasztották meg a tanácsosok, így ők, mivel 

elégedetlenek voltak munkájával és azzal, 
hogy hogyan képviselte a közösség érde-
keit a város vezetőségében, megvonták tőle 
a bizalmat, ezért lemondatták. A bíróság 
sürgősségi esetként kezelte ezt az ügyet, így 
már döntés is született. Ennek értelmében 
elutasították Makkai kérését, s ez azt jelen-
ti, hogy a lemondatásáról szóló határozat 
érvényben marad. Az ítélet nem jogerős, 
Makkai Gergelynek 5 napja van fellebbezni 
a marosvásárhelyi ítélőtáblánál. Megpró-
báltuk telefonon elérni a volt alpolgármes-
tert, hogy megkérdezzük álláspontját, de 
hívásunkra nem válaszolt. Peti Andrástól azt 
is megtudtuk, hogy Makkai Gergely tovább-
ra is RMDSZ-es önkormányzati képviselő 
maradhat.

Nem térhet vissza tisztségébe a volt vásárhelyi alpolgármester

Számos erdélyi megyében jellemző, hogy egyre gyakrabban bukkan fel a medve a településeken, veszélyeztetve az emberek épségét
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Kilőtték a háromszéki Oltszemen az iskolába bejáró vadállatot

Kilőtték azt a medvét a hétvégén, amely május óta tartotta rettegésben a háromszéki Oltszemen a speciális iskolában, állami 
gondozásban lévő ötven gyereket. Fodor István polgármester lapunknak elmondta, a medve május óta rendszeresen bejárt a 
tanintézetnek otthont adó kastély udvarára, megölt két juhot és egy versenylovat, de a konyhába is megpróbált betörni. Hosszas 
folyamat volt, amíg a környezetvédelmi minisztériumtól megkapták a kilövési engedélyt, majd hetekig lesték a medvét, mert a 
nagyvadat lakott területen nem lehet kilőni. Mivel már ismerték a szokásait, végül megjelölték a helyet, ahol az Olt folyón átjárt. 
Amikor pénteken este újra bement a kastély udvarára, egy vadőr lámpával ráĳ esztett, egy másik a folyónál várt a menekülő vadra, 
és lőtte. Mintegy négy év körüli, kétszáz kilogrammos medve volt, nem értékes trófea – szögezte le a polgármester. Hozzátette, 
Oltszemen most megmenekültek a gyerekek, de a községközpontba, Bodokra még mindig bejár egy medve.




