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VEZÉRCIKK

Egyre több a medve, a környe-
zetvédelmi minisztérium pedig 
csak akkor fi zeti ki a nagyvadak 
okozta károkat, ha éppen van 
pénze. A populációra vonatko-
zóan nincsenek pontos adatok, 
a felmérésre elavult módszereket 
használnak – mondta el tegnap 
a Kovászna Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség vezetője.

 » BÍRÓ BLANKA

V eszélyesen növekszik a medvék 
száma, a populációt egyre ne-
hezebb kordában tartani – szö-

gezte le Gheorghe Neagu, a Kovászna 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
vezetője. A prefektúrán tegnap tartott 
sajtótájékoztatón kifejtette, várható 
volt, hogy súlyosbodni fog a helyzet, 
hiszen utoljára 2015-ben hagyott jóvá 
a környezetvédelmi minisztérium 
megelőzési kvótát, akkor országos 
szinten mintegy 400 medve kilövését 
engedélyezték. Azóta két alkalommal 
– 2017-ben és 2019-ben – a problémás, 
településekre bejáró medvék kilövé-
sére hagytak jóvá beavatkozási kvó-
tát, kétszer 140 példányra. Felidézte, 
a Kovászna megyei vadásztársaságok 
az elmúlt években több veszélyes 
medve kilövésére kértek engedélyt, 
ám ezeknek csak a felét hagyta jóvá 
a minisztérium. Nem egyértelmű, 
miért utasítják el a kéréseket, álta-
lában arra hivatkoznak, hogy a med-
ve nem okozott jelentős kárt, nincs 
elég bizonyító okirat – mondta Ne-
agu. Rámutatott, közben évről évre 
szaporodnak a vadkárok, miközben 
2016-ban Kovászna megyében még 
120, medve által okozott kárt jelen-
tettek, egy évvel később megkétsze-
reződött a számuk, elérte a 248-at. 

Tavaly országos szinten 140 millió 
lej értékben kellett volna kárpótlást 
kifi zetni, ám a környezetvédelmi mi-
nisztérium csak akkor fi zet, ha ép-
pen van pénze, még 2019-es károkat 
sem térítették meg maradéktalanul. 
Az igazgató felhívta a fi gyelmet, a 
jelenlegi jogszabály értelmében csak 

a mezőgazdaságban okozott károkat 
és az elpusztított háziállatok értékét 
térítik meg, miközben a medvék más 
javakban is kárt tesznek. Felidézte, 
hogy tavaly Kommandón egy házba 
tört be a medve, megvágta magát 
egy befőttesüveggel, mindent ösz-
szetört, összevérezett, tönkrement 
a teljes berendezés, ám a tulajdo-
nosnak nem fi zet senki kárpótlást. 
Idén vendéglőbe, panziókba tört be, 
felfeszegette a hűtőszekrényeket, a 
tulajdonosok pedig maradnak a kár-
ral. Mikóújfaluban házakba tört be 
a medve, Előpatakon az elmúlt na-
pokban 13 riasztás történt a RoAlert 
rendszeren a medve miatt, szarvas-
marhákat ölt meg, méhkaptárokat, 
krumpliültetvényeket tett tönkre. 
„Hargita, Kovászna, Brassó, Argeș és 
Prahova megye Románia állatkertje 
lett, az ország pedig Európáé. A tör-
vényhozás nem elég koherens, nincs 
kvóta, hogy kordában lehessen tarta-
ni a nagyvad-populációt” – mondta 
Neagu. Rámutatott, nincsenek pon-
tos adatok, az állomány felmérésé-
re elavult, 30-40 éves módszereket 
használnak, de becslések szerint a 
háromszéki erdőkben 2016-ban 1200 

medve élt, tavalyra a számuk 1670-re 
növekedett. Kérdésünkre az igazgató 
kifejtette, tavaly azért nem jártak be 
nagy számban a medvék a telepü-
lésekre, mert megették a sertéspes-
tisben elhullt vaddisznók tetemét, 
a makktermés is bőséges volt. Idén 
azonban megkésett a tavasz, későn 
nőtt ki a táplálékuk egyik alapját je-
lentő fű, így egyre nagyobb számban 
jelennek meg a falvakon eledel után 
kutatva. Az országutak mentén fele-
lőtlen emberek a gépkocsiból etetik 
a medvét, holott ezzel a vadnak ár-
tanak, hiszen odaszoktatják, fejtette 
ki Gheorghe Neagu. Rámutatott, már 
évekkel ezelőtt javasolták, hogy a 
veszélyes medvékre megyei szinten 
adhassanak kilövési engedélyt, ha-
sonlóképpen a vadkárokat is hely-
ben fi zessék, ám javaslatukat nem 
hallgatták meg. A Kovászna megyei 
prefektúra összeállított egy vaskos 
anyagot a károkról, a veszélyekről, 
megoldást sürgetve, mielőtt bekö-
vetkezik a tragédia, és emberéletet 
követel az egyre több medvetámadás, 
mondta Cosmin Boricean alprefektus. 
Az anyagot elküldték a környezetvé-
delmi és a belügyminisztériumnak.

 Erdélyi tudósítások 2021. május 26.
szerda
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NÉHÁNY MEGYE ROMÁNIA ÁLLATKERTJÉVÉ „VÁLT”, AZ ORSZÁG PEDIG EURÓPA VADASPARKJA

Egyre növekvő medveveszély Háziorvosi 
hiányjelek

Már csak a régmúltat megidéző fi lmekből, olvasmá-
nyélményekből lehet ismerős az egykori háziorvos 
alakja és intézménye, a valóban házhoz járó gyógyítóé. 
Ilyen fi gura például Menzel kultfi lmjében, a Hrabal-re-
gényen alapuló Sörgyári capriccióban is föltűnik. Kezé-
ben jellegzetes, régimódi orvosi táskájával érkezik a 
beteghez, akit nemcsak sztetoszkópjával hallgat meg, 
hanem jut ideje arra, hogy türelmesen végighallgassa 
a panaszokat, félelmeket, orvosságot és tanácsot is 
ad – vagyis lelki szinten gyógyít, sokkal többet nyújt-
va a személytelen szolgáltatásnál.

Ez a háziorvos-fi gura régóta kihalt világunkból, de 
sajnos szintén kiveszőfélben van a gyógyító és páci-
ense közti, személyes szimpátián és bizalmon alapuló 
emberközi kapcsolat. Maradtak ehelyett a rendelők, a 
lélekölő sorban állások, sorszámok, gyors vizsgála-
tok, a szakkifejezések rövidítései, számszerűen sor-
jázó leletek, lélektelen számítógépes adatbázisok, 
beutalók. A beteg jobbára puszta „kartotékadat” lett, 
a háziorvosi intézmény pedig – tisztelet a lelkiisme-
retes és pácienseikre alaposan odafi gyelő gyógyítók 
kivételeinek – jórészt gépies szolgáltatás. Holott ele-
mien fontos ma is a szerepe, hiszen a háziorvosnál in-
dul minden vizsgálat, ő az, akinek a gyógyítók közül a 
legközelebb kellene állnia az emberekhez, aki követi 
az állapotukat, aki a leghamarabb észleli, ha baj van, 
aki segítséget nyújthat a betegségek megelőzésében 
is. És, tegyük hozzá halkan, aki ideális esetben lega-
lább valamennyire személyesen ismeri pácienseit, így 
nemcsak a betegséget igyekszik gyógyítani gépiesen, 
hanem magát a beteget.

Mindehhez hozzáadódik az a probléma is, hogy 
akárcsak az egészségügy megannyi területén, Romá-
niában a háziorvosi hivatás háza táján is hatalmas hi-
ányjelek éktelenkednek. Évről évre egyre akutabbnak 
számít a háziorvoshiány, a szakmának nincsen meg-
becsültsége, ezért a fi atal szakemberek közül nem is 
választják elegen, az egészségbiztosítási pénztár még 
mindig nem vezette be a szolgáltatói alapú fi nanszí-
rozást. És lehet tovább sorolni a gondokat: jelenleg 
csaknem 700 olyan települést tartanak számon, ahol 
munkaerő hiányában nem működik a rendelő, ez pe-
dig jóval több, mint 700 falu lakosságát érinti. Az sem 
újdonság már – hiszen évek óta kongatják a vészharan-
got –, hogy egyre idősebb a háziorvosok társadalma: 
mintegy 37 százalékuk 60 év fölötti, utánpótlás nélkül 
pedig Damoklész kardjaként lebeg a szakma feje felett 
az elöregedés veszélye. A fi atal orvosok közül kevesen 
vállalják, választják a hivatást, mert nem éri meg, mert 
sokkal kifi zetődőbb más irányba szakosodni.

Egy szó, mint száz: Romániában az egészségügyi 
ellátás különböző szintjei még nincsenek megfelelő-
képpen összehangolva, a háziorvosi szakmát illető-
en pedig arra lenne szükség, hogy a kulcsfontossá-
gú munkát valóban vonzóvá tegyék a fi atalok számára. 
Egyre felületesebbé, lélektelenebbé váló világunkban, 
az pedig egyenesen idealisztikus elvárás lenne az egy-
szerű állampolgár, potenciális páciens részéről, hogy 
– azon felül, hogy mindenkinek legyen háziorvosa, aki-
hez forduljon –, a gyógyító empátiával és odafi gyelés-
sel is orvosolja a bajt, hogy ne csak a betegséget akarja 
meggyógyítani, hanem magát a beteget is.
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Egyre többször bukkannak fel az emberek, települések közelében a medvék

Házakba próbált betörni a nagyvad, menekültek a lakók
 » B. K. B.

A háromszéki Mikóújfaluban há-
rom házba próbált betörni a 

medve hétfőre virradóra. A nagyvad 
ablakokat és ajtókat tört be, és bár 
nem jutott be az otthonokba, a lakók 
kénytelenek voltak elmenekülni, és 
szomszédoknál kerestek menedéket. 
„Április 28-án jelent meg először a 
településen a medve, ezt a dátumot 
nem felejtem el. Azóta folyamatosan 
levelezek a hatóságokkal, kérem a 
segítséget, és nem találják a megol-
dást” – mondta el lapunknak Deme-

ter Ferenc polgármester. Az elmúlt 
hetekben a medve a falu két vendég-
lőjébe tört be élelem után kutatva, 
egy esetben még az alkalmazottak a 
konyhán voltak zárás után, amikor 
megpróbálta betörni az ajtót. Az 
elöljáró attól tart, bármelyik pilla-
natban bekövetkezhet a tragédia. 
A héten tanácsülésen döntenek ar-
ról, hogy partnerséget kötnek a va-
dásztársasággal a riasztással való 
megbízás érdekében. A vadászok 
mindössze petárdákkal tarthatják 
távol a medvét, hiszen a települé-
sen belül még riasztásra sem hasz-

nálhatják a fegyvert. A Pro Silva 
vadásztársaság a környezetvédelmi 
minisztériumtól kért engedélyt a 
Mikóújfaluba bejáró medve áthe-
lyezésére, remélik ezt a hét folya-
mán megkapják, addig is keresik 
a megoldást, hogy hová vigyék a 
nagyvadat. Benedek Barna mér-
nök, a társaság képviselője lapunk-
nak elmondta, egy ilyen problémás 
medvét egyetlen önkormányzat sem 
fogad be szívesen a területére, vi-
szont ha csak a közeli erdőbe viszik 
el, hamarosan visszatér. „Kilövési 
engedélyt már nem is merünk kérni, 

attól tartunk, hogy meghurcolnak 
bennünket, bűnvádi eljárást indíta-
nak ellenünk. Még az áthelyezés is 
kockázatos, hiszen a medvét el kell 
altatni, ha altatás közben baleset 
történik, véletlenül elpusztul, újra 
minket vonnak felelősségre” – rész-
letezte Benedek Barna.

Eközben szirénával hajkurászták 
a medvéket Tusnádfürdőn hétfőn éj-
szaka, amikor két alkalommal is ri-
asztották a csendőrséget. Több nagy-
vadról érkezett bejelentés bő egy óra 
leforgása alatt, egy riasztás alkalmá-
val mindjárt hatról számoltak be.

 » A Pro Silva 
vadásztársaság 
a környezetvé-
delmi minisz-
tériumtól kért 
engedélyt a 
Mikóújfaluba 
bejáró medve 
áthelyezésére.

 » Az országutak mentén 
felelőtlen emberek a gépko-
csiból etetik a medvét, hol-
ott ezzel a vadnak ártanak, 
hiszen odaszoktatják.




