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F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

H armincnyolc elpusztult bá-
rány és juh volt összegyűjt-
ve a helyi közbirtokosság 

farmja előtt hétfőn délelőtti érkezé-
sünkkor, illetve további négy halá-
losan megsebesített jószágot is mu-
tatott nekünk Pap Jenő, a szervezet 
titkára. Mint mondta, a kárt egy bo-
csaival érkező anyamedve okozta az 
éjszaka: a nagyvadak a drótkeríté-
sen átmászva jutottak el az akolhoz, 
amelynek oldalát feltépve rárontot-
tak a háziállatokra. Pap elmesélte, 
az utóbbi időben az állatok szapo-
rítására helyezték a hangsúlyt, de 
most nem tudják, mihez kezdhetné-
nek. „Ha ide is bejött a medve, ak-
kor mi lesz majd az esztenán? Alig 
kaptunk juhászt az állatok mellé, de 
ezt a pusztítást látva már ő is gon-
dolkodik, hogy vállalja-e a munkát. 
Kártérítést pedig mikor kapunk?” – 
tette fel a már-már költőinek számító 
kérdést. A helyszínen megtudtuk, 
volt aki már szombaton látta a kör-
nyéken ólálkodni a vadakat: szerin-
tük más példányokról van szó, mint 
amelyek egy hete Kecsetben garáz-
dálkodtak. 

A helyszínen találkoztunk Sinka 
Arnolddal, a Hargita megyei ön-
kormányzat egyik képviselőjével, 
aki már értesítette az RMDSZ-es 
környezetvédelmi minisztert – 
Tánczos Barnát – a mostani, illetve 

a múlt heti kecseti esetekről, kérve 
a vadak ártalmatlanítását. Elmon-
dása szerint kapott is ígéretet arra, 
hogy a dokumentumok elküldése 
után adnak engedélyt a problémás 
egyedek ártalmatlanítására.

Tarthatatlan helyzet
Kovács Lehel farkaslaki polgármes-
tertől megtudtuk, hogy az elmúlt két 
hétben legalább húsz portára törtek 

be a medvék a községben, ebből 
mintegy tíz-tizenöt alkalommal kárt 
is okoztak a juhok, tyúkok elpusz-
tításával. „Értsék meg, hogy nagy 
baj van, az emberek már rettegnek 
kimenni az utcákra. Villanypászto-
rokkal, zajkeltéssel próbálnak véde-
kezni a gazdák, sőt éjszakánként már 
járőröznek is, de semmi sem hatásos. 
A három érintett vadásztársulással 
együttműködve már kértük a kilövési 
engedélyeket, de az sem biztos, hogy 
ennyivel teljesen megoldódik a prob-
léma. Kérem a környezetvédőket, 
hogy jöjjenek ide és mondják meg, 
hogy mit tehetnénk, mert ez a hely-
zet tarthatatlan. El is vihetik innen a 
medvéket, ha kell nekik” – fakadt ki, 
hozzátéve, hogy sokan már félnek 
háziállatot is tartani. Hozzátette, ő is 
egyeztetett a környezetvédelmi tárca 
vezetőjével, és reméli, hogy mielőbb 
segítséget kapnak.

Nem csak a medvék hibásak?

A kárjelentést összeállító egyik 
vadőr lapunknak hangsúlyozta, 
az erdőkitermelés, illetve a vadak 
más jellegű zavarása is súlyosbítja 
a helyzetet. „Én láttam a hétvégén, 
hogy az egyik ételszóróhoz kijöt-
tek valakik egy terepjárművel és 
elkergették az ott lévő medvéket. 
Akkor meg persze hogy megvan a 
baj” – fogalmazott. Balázs Sándor, 
a Szalon Vadásztársulás igazgató-
ja – szervezetük a múlt heti kecseti 
esetnél volt érintett – szakember-
ként ugyanezen a véleményen volt, 
ugyanakkor arra is felhívta a fi gyel-
met, hogy tudomása szerint nemrég 
engedtek szabadon olyan medvéket 
a környéken, amelyeket bocs koruk 
óta rehabilitációs központban ne-
veltek. „Nem normális az, hogy két 
felnőtt medvét folyamatosan együtt 

látnak kószálni, hiszen abból az 
látszik, hogy valahol összeszoktak. 
Persze ezeket hússal etették a re-
habilitáció során, így nyilvánvaló, 
hogy szabadon engedve is ezt fog-
ják keresni. Ők ugyanis ezt ta-
nulták meg az emberektől” 
– magyarázta. Mint mond-
ta, a kecseti támadás után, a 
hétvégén hajtást szerveztek 
a problémás medve elkerge-
tése érdekében, de az állat 
szembefordult az emberek-
kel, így nem tudták befejezni 
a munkát. A nagy mennyiségű 
háziállat egyszeri alkalommal tör-
ténő elpusztításával kapcsolatban 
egyébként úgy vélekedett, hogy a 
medvék megszokott módon, az ösz-
tönüket követve cselekedtek.

„Értsék meg, hogy nagy baj van”
Egyre több medvetámadás történik Farkaslaka községben

Hangverseny a csíki tölgyekért
Április 22-e a Föld napja, ennek apropóján a Transylmagica és a Pando 
Egyesület ebben az évben is folytatja a Csíki-medencében őshonos 
tölgyfafajták visszaültetését. A csíki tölgyfákért projekthez társult a 
Csíki Kamarazenekar, amely családi hangversenyt hirdetett: a belé-
pőjeggyel mindenki egy-egy tölgyfacsemetét vásárol, így támogatva 
a visszatelepítést (a 22-ei, csíkrákosi ültetésen a néző is részt vehet). 
A Családi hangversenyen Antonio Vivaldi muzsikája csendül fel, a 
zenekar Vivaldi két ismert hegedűversenyét, a Tavasz és Nyár alcíme-
ket viselő remekét adja elő. Az esemény időpontja és helyszíne: 2021. 
április 21., szerda, 18 óra, Csíki Mozi.

Folytatják az előadás-sorozatot
A Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadás-sorozat folytatá-
saként pénteken 18 órától Sebestyén Péter Kiskertemben rozmaringot 
ültettem című népdalos könyvének bemutatójára kerül sor a csík-
szeredai városháza dísztermében. Tekintettel a koronavírus-járvány 
okozta helyzetre a helyek száma korlátozott. Április 23-án déli 12 óráig 
előzetes bejelentkezés szükséges a következő számok valamelyikén: 
0266-311836, 0743-663590.

• RÖVIDEN 

• Változékony, hőmérsék-
leti szempontból ingadozó, 
csapadékos időre számít-
hatunk a következő két hét-
ben – derült ki az Országos 
Meteorológiai Szolgálat 
(ANM) április 19-e és május 
2-a közötti időszakra ki-
adott előrejelzéséből.

Erdélyben lassú felmelegedés 
kezdődik, április 22-én már át-

lagosan 16–17 Celsius-fokot mérhe-
tünk a legmelegebb déli órákban. A 
hét végére kicsit lehűl a levegő, de 
26-ára már ismét a sokévi átlagnak 
megfelelő hőmérséklet, 16–18 fok 
lesz. Éjszaka plusz 3 fok körül lesz a 

legalacsonyabb hőmérséklet, 25-én 
ennél hidegebb is lehet. Április vé-
gén, május elején éjszaka sem süly-
lyed 5–7 Celsius-fok alá a hőmérők 
higanyszála. Helyi esők bármikor 

kialakulhatnak a következő két hét-
ben, nagyobb mennyiségű csapa-
dékra 27-én és 28-án, illetve május 
elején lehet számítani. 

A hegyvidéken április 26-áig 
viszonylag hideg lesz, nappal 4–7 
Celsius-fokra lehet számítani, éjsza-
ka fagypont alatti értékek lesznek, 
mínusz 4 fokig süllyed a hőmérők 
higanyszála. A jelzett időszak vé-
ge felé felmelegedik az idő, nappal 
10–12, éjszaka 2–4 fok valószínű. 
Csapadék mindennap kialakulhat, 
főleg esni fog, de a magasabb régiók-
ban havas eső, havazás is lehet – tá-
jékoztat az Agerpres hírügynökség.

Csapadékos két hétre számíthatunk

Kevés napsütésre van kilátás 
a következő két hétben

◂  F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

Több mint negyven jószágot 
pusztítottak el a medvék egy 
éjszaka alatt

▾  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

• Több mint negyven bárányt és juhot pusztított el, 
illetve sebesített meg halálosan egy anyamedve bo-
csaival hétfőre virradóra Nyikómalomfalván, mintegy 
12 ezer lejes kárt okozva a helyi közbirtokosságnak. A 
környezetvédelmi minisztérium segítségét kéri a far-
kaslaki polgármester a helyzet megoldásáért, hiszen 
tíznél is több alkalommal csaptak le a nagyvadak a 
községben az elmúlt két hétben.




