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H I R D E T É S

 » „Az egyesület képviselője le-
járató kampányt indított Emanuel 
von und zu Liechtenstein ellen. 
Becsületsértésért be fogjuk pe-
relni és egymillió euró kártérítést 
kérünk. Az összeget, amit megítél 
a bíróság, a medvekárokat szen-
vedett családoknak ajánljuk fel” 
– nyilatkozta Dimitrie Sturdza.

Egymillió eurós kártérítést fognak 
kérni a környezetvédőtől, aki azzal 
vádolta meg Emanuel von und zu 
Liechtenstein herceget, hogy törvény-
telenül kilőtte Európa legnagyobbnak 
kikiáltott medvéjét, Arthurt – ezt a 
Maros megyében is birtokkal rendel-
kező Dimitrie Sturdza herceg nyilat-
kozta a nagy port kavaró medvevadá-
szat kapcsán.

 » SIMON VIRÁG

B eperelik az Agent Green környezet-
védő egyesület képviselőjét, aki az-
zal vádolta meg Emanuel von und 

zu Liechtenstein Ausztriában élő herceget, 
hogy Románia legnagyobbnak titulált med-
véjét lőtte ki Háromszéken. Május elején 
nagy port kavart az ügy: az Agent Green és 
a VGT egyesület vádolta meg a herceget. 
Az eset következményeiről a napokban 
Dimitrie Sturdza herceg beszélt, akinek 
vadászkastélya van a Maros megyei Libán-
falvához tartozó Disznópatakán. Sturdza a 
Zi de zi napilapnak nyilatkozott az Európa 
legnagyobb medvéjének kikiáltott, Arthur-
nak nevezett példány lelövése kapcsán.

Veszélyesek a medvék
A herceg, aki nagy vadász, arról beszélt, 
hogy Romániában Nicolae Ceaușescu ide-
jében 4000 medve volt, most pedig 8000–
12 000 nagyvad él. Elmesélte, hogy a Gör-

gény-völgyi vadászkastélya közelében egy 
medve megölte egyik kutyáját, és a környé-
ken legalább négy példány tanyázik, így 
már nem lehet, nem tanácsos az erdőben 
sétálni. „Puska nélkül már nem lehet az er-
dőben sétálni. Minden medve lelövésekor 
nagy a felhajtás a sajtóban, de amikor egy 
embert öl meg a medve, azt szinte banális 
hírként kezelik. Az Agent Green környezet-
védelmi szervezet szerint egy medve sokkal 
fontosabb, mint az emberek élete” – nyi-
latkozta Sturdza. Hozzátette, a Görgény 
völgyében autókkal kell iskolába vinni a 
gyermekeket télen is, mert a medvék nem 

hibernálnak, és veszélyesek lehetnek az is-
kolákba igyekvő kicsikre, Sinaia környékén 
négy példány van, ezek minden éjszaka 
élelmet keresnek a szemeteskukákban.

A kárvallottaknak ajánlják fel a pénzt
A herceg szerint az Agent Green vádas-
kodása, miszerint Emanuel von und zu 
Liechtenstein Ausztriában élő herceg lelőt-
te Arthurt, Európa legnagyobb medvéjét, 
alaptalan. Sturdza azt mondta, a Görgény 
völgyében, ahol ő lakik, két nagyobb medve 
is van annál, amelyet Arthurnak neveztek. 
„Gabriel Păun, az Agent Green aktivistája 

hazudott, mert még Romániában sem a leg-
nagyobb példány volt, amit lelőttek. Egyszer 
Ceaușescu egyik vadászaton lelőtt egy 670 
pontra értékelt medvét, én is lőttem egy 620 
pontosat. Arthur még a 600 pontot sem érte 
el” – mondta a herceg. Hozzátette, nevetsé-

ges az is, hogy a helybéliek, a falusi embe-
rek Arthurnak nevezték volna a nagyvadat. 
„Az egyesület képviselője lejárató kampányt 
indított Emanuel von und zu Liechtenstein 
ellen. Becsületsértésért be fogjuk perelni, és 
egymillió euró kártérítést kérünk. Az össze-
get, amit megítél a bíróság, a medvekárokat 
szenvedett családoknak ajánljuk fel” – nyi-
latkozta Dimitrie Sturdza. Amint arról koráb-
ban beszámoltunk, a környezetvédő szerve-
zet orvvadászattal vádolta meg a herceget. A 
nemzetközi botránnyá dagadt ügyben meg-
szólalt Emanuel von und zu Liechtenstein is, 
aki a sajtónak küldött közleményében kije-
lentette, az általa leterített nagyvad nem Art-
hur volt, hanem egy nőstény medve, amely 
gazdaságokba, háztartásokba tört be.

Dimitrie Sturdza herceg a Maros megyei Disznópatakán található vadászkastélyában

A MEDVEKÁROKAT SZENVEDETTEKNEK AJÁNLJÁK FEL A KÁRTÉRÍTÉST, AMIT AZ „ARTHUR-ÜGYBEN” KÉRNEK A KÖRNYEZETVÉDŐKTŐL

Perelik a „legnagyobb medvét” kiáltókat
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