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Súlyosan megsebesített a 
medve egy férfi t Hargita me-
gyében, az áldozaton többórás 
életmentő műtétet hajtottak 
végre a csíkszeredai kórház-
ban. Tánczos Barna környe-
zetvédelmi miniszter szerint 
az újabb medvetámadás is 
egyértelműen jelzi, hogy egyre 
sürgetőbb életbe léptetni azt a 
jogszabályt, amellyel ártalmat-
lanná lehet tenni a veszélyes 
ragadozókat.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

M edve rontott egy 54 éves 
pásztorra pénteken haj-
nalban a Hargita megyei 

Románandrásfalva közelében lévő 
tanyán. A férfi t előbb a székelyudvar-
helyi, majd a csíkszeredai sürgősségi 
kórházba szállították, ahol rendkí-
vül összetett, hatórás életmentő 
műtétet hajtottak végre rajta; az 
áldozatnak estére stabilizálódott 
az állapota. A pásztor éppen a ta-
nyára tartott, amikor megtámadta 
a vadállat, és az orvosok szerint 
csodálatra méltó, hogy életveszé-
lyes sérülései ellenére meg tudta 
tenni az odáig vezető utat, ahol az-

KÉT ESETBEN IS EMBERRE TÁMADT A RAGADOZÓ – TÁNCZOS BARNA: FOKOZOTTAN INDOKOLT A BEAVATKOZÁSOK MEGKÖNNYÍTÉSE

Kis híján halálra marcangolt a medve egy pásztort

Borboly Csaba és Tánczos Barna a csíkszeredai kórház előtt. A miniszter szerint az államnak 
azonnali beavatkozást kell biztosítania medvetámadás esetén

 » A súlyos 
mellkasi sérülé-
seket elszenvedő 
férfi nak a fején 
és a nyakán is 
sebet ejtett a 
ragadozó.

tán a kollégái segítettek rajta. A sú-
lyos mellkasi sérüléseket elszenvedő 
férfi  a fején és a nyakán is megsebe-
sült, állapotáról sokat elmond, hogy 
a ragadozó helyenként darabokat 
harapott ki a testéből, kitépve nem 
csak a szövetet, hanem a csontot is.

A sajnálatos eset kapcsán Tánczos 
Barna környezetvédelmi miniszter 
az egészségügyi intézmény veze-

tőivel, orvosaival és Borboly Csaba 
Hargita megyei tanácselnökkel a 
csíkszeredai kórház udvarán tá-
jékoztatta a sajtót a történtekről. 
Konrád Judit, az egészségügyi in-
tézmény menedzsere közölte, a ha-
tórás, több sebész által végrehajtott 
műtéti beavatkozás után a páciens 
állapota stabilizálódott, de intu-
bálni kellett és egy ideig lélegez-
tetőgépre szorult. Adrian Dobrică 
mellkasszebész – aki elsőként lát-
ta el a beteget – elmondta, ez volt 
a második legösszetettebb eset, 
amivel találkozott, amióta tizen-
egy évvel ezelőtt elhelyezkedett a 
csíkszeredai kórháznál. Tánczos 
Barna a medvetámadás kapcsán 
hangsúlyozta: elsősorban az em-
beri élet szempontjából kell vizs-
gálni a történteket, ugyanakkor 
az állam felelőssége és köteles-
sége szavatolni az állampolgárok 
biztonságát. „Meg kell előznünk 
az ilyen és ehhez hasonló tragédi-
ákat” – szögezte le a környezetvé-
delmi miniszter, aki szerint a mos-
tani medvetámadás is egyértelműen 
jelzi, hogy egyre sürgetőbb életbe 
léptetni azt a jogszabályt, amellyel 

ártalmatlanná lehet tenni a veszé-
lyes ragadozókat.

Mint azt a tárcavezető a Króniká-
nak adott interjúban bejelentette: a 
minisztérium olyan szabályozást ké-
szít, mely azonnali beavatkozást tesz 
lehetővé medvetámadások esetén, 
úgy módosítják a jelenleg érvényes 
rendeletet, hogy a veszélyes vadat 24 
óra alatt el lehessen távolítani altató-
lövedékkel vagy kilövéssel. Tánczos 
a pénteki sajtótájékoztatón közölte, 
a tervezett módosítás értelmében a 
medvetámadás bejelentését követően 
legtöbb 24 órán belül egy csendőrök-
ből és vadászokból álló különítmény 
eltávolíthatja a veszélyes állatot egy 
jól kidolgozott eljárás alapján, fel-
mérve a kialakult helyzet súlyossá-
gát. A miniszter kifejtette: bár a ro-
mániai emberek többsége számára 
nem jelent valós veszélyt a medve, az 
áldozat családja, rokonai, ismerősei, 
barátai, közvetlen környezete, illetve 
annak a 13 megyének a lakói körében, 
ahol az utóbbi időben megszaporod-
tak a medvetámadások, egészen más 
a sokszor állatvédelmi szempontból 
láttatott medvekérdés megítélése. Az 
RMDSZ-es tárcavezető szerint ahogy 
a sürgősségi esetek felügyelőségének 
vészhelyzetek esetében, úgy az általa 
vezetett minisztériumnak is gondos-
kodnia kell megfelelő procedúrákról 
és jogi keretekről, ha medvetáma-
dásról van szó. Közölte, várják az 
illetékes vadásztársaságtól a medve 
kilövésére vonatkozó kérést, és noha 
a hatályos szabályozás nehézkes, bí-
zik abban, hogy már a napokban jóvá 
tudják hagyni, hogy eltávolíthassák a 
veszélyes egyedet. Borboly Csabának, 
a Hargita megyei önkormányzat elnö-
kének beszámolója szerint tavaly 245 
kártérítést nyújtottak be a megyében 
medvetámadás nyomán, ám szerinte 
ennek a tízszerese lehet a nagyvad-
nak tulajdonítható garázdálkodások 
valós száma.

Lapzártakor kaptuk a hírt: medve-
támadás történt vasárnap délután a 
Hargita megyei Kápolnásfalu határá-
ban is. Az agresszív ragadozó a villany-
pásztorait ellenőrző gazdára rontott 
rá, mellbe vágva és meg is harapva ál-
dozatát. A férfi t kórházba szállították.

FO
TÓ

: 
VE

RE
S 

NÁ
ND

O
R

Valósággal elözönlötték a ragadozók Erdőszentgyörgyöt és környékét

Medvék jelenlétére fi gyelmezteti a lakosságot, főként a fi atalokat Csibi Attila Zoltán, Erdő-
szentgyörgy polgármestere. Az elöljáró érdeklődésünkre elmondta: a Maros megyei városhoz 
tartozó szinte valamennyi falu határában ragadozók járnak éjjelente, de van egy, amelyik a 
kisváros utcáin sétál sötétedés után. Már a bözödi tóban is úszott medve nemrég, miután a 
halászok megkergették, és a vízen keresztül menekült a túlsó, lakatlanabb partra. A polgár-
mestertől megtudtuk, egy hete szinte minden éjszaka a vadászok, csendőrök, rendőrök kell 
elriasszák a nagyvadat, amely beszokott Erdőszentgyörgyre. Komótosan sétál az utcákon, 
és veszélyt jelent háziállatokra, emberekre is. A vadászok megfi gyelései alapján a medve a 
települést átszelő Kis-Küküllő partján portyázik a legtöbbet, onnan indul el este vagy éjszaka 
az utcákba. Csakhogy ezt az útvonalat késő este a fi atalok is használják, így elsősorban őket 
fi gyelmeztették, hogy óvatosan közlekedjenek, és ha medvét látnak, azonnal értesítsék a 112-
es sürgősségi hívószámot. „Párzási időszak van, lehet, hogy azért is indultak meg ennyire 
Erdőszentgyörgyön és a hozzá tartozó településeken a nagyvadak. A vadászok járőröznek, 
amikor szükséges, fényekkel és hangosítással próbálják elkergetni őket. Kértük a szakminisz-
tériumtól, hogy a város utcáin járkáló nagyvadat szállítsák el vagy adjanak kilövési engedélyt. 
Választ még nem kaptunk” – közölte Csibi Attila Zoltán. (Simon Virág)

 » ANTAL ERIKA

Polgármesteri hivatalokkal és civil 
szervezetekkel köt együttműkö-

dési megállapodást a Maros megyei 
önkormányzat a bántalmazott állatok 
ellátása és gondozása érdekében. A 
rendőrség intézkedéseket foganatosít 
a bejelentett esetek ügyében, a me-
gyei önkormányzat pedig állja a költ-
ségeket. Mivel a bántalmazott állatok 
védelmére vonatkozó törvény nemrég 
lépett hatályba, gyakorlatba ültetése, 
a megfelelő körülmények megterem-
tése lassan halad. Sanda Vițelar, a 
Maros Megyei Tanács szóvivője lapunk 
érdeklődésére elmondta, felhívták a 
megye polgármesteri hivatalainak és 
az állatvédelemmel foglalkozó civil 
szervezetek fi gyelmét, hogy amennyi-

ben lehetőségük van állatmenhely lé-
tesítésére és működtetésére, illetve ha 
fenntartanak ilyen jellegű menhelyet, 
jelezzék a megyei önkormányzatnak 
együttműködési szándékukat. Amint 
a szóvivőtől megtudtuk, eddig Maros-
ludas polgármesteri hivatalával kötöt-
tek szerződést, és esély van rá, hogy 
hamarosan a marosvásárhelyi város-
házával is létrejön az együttműködés. 
„Valamennyi polgármesteri hivatalnak 
és 80 civil szervezetnek küldtünk leve-
let, hogy együttműködésre biztassuk 
őket. Várjuk, hogy választ kapjunk” – 
válaszolta érdeklődésünkre a szóvivő.

A megyei rendőr-főkapitányságok 
keretében létrehozott állatrendőrsé-
gek együttműködnek a megyei önkor-
mányzatokkal. Amennyiben valaki 
állatbántalmazást észlel, értesíti a 

rendőrséget, amely kiszáll a helyszín-
re, és ha beigazolódik a bántalmazás 
gyanúja, az állatot a legközelebbi 
menhelyre szállítják, ahol megfelelő 
ellátást biztosítanak számára. Az így 
keletkezett anyagi kiadásokat a me-
gyei tanács fedezi. „Mindezeket termé-
szetesen számlákkal kell bizonyítani, 
hogy elszámolhassuk a kiadásokat” – 
hangsúlyozta Sanda Vițelar. Gheorghe 
Filip, a Hargita megyei rendőr-főkapi-
tányság szóvivője megkeresésünkre 
elmondta, működik az állatrendőrség, 
amennyiben valaki olyan esettel ta-
lálkozik, amikor bármilyen háziállat, 
vagy kedvtelésből tartott állat bán-
talmazása történik, akkor a rendőr-
séghez fordulhat. A Hargita megyei 
rendőrség közleményt is kibocsátott a 
témában, amely kitért a harci kutyák 

nevelésére is. Amennyiben az ebeket 
nem a törvénynek megfelelően tart-
ják, agresszív viselkedésre nevelik 
vagy provokálják, súlyos pénzbírsá-
got szabhatnak ki a gazdára, de akár 
el is kobozhatják tőle az állatot. Ha a 
rendőrség bűncselekmény elkövetését 
állapítja meg, akár szabadságvesztés 
is várhat az állatbántalmazókra. „Az 
eset súlyosságától függ, hogy az állat-
védelmi rendőrség szabálysértést álla-
pít meg és bírságot ró ki, vagy bűncse-
lekmény gyanújával indít nyomozást” 
– hívta fel a fi gyelmet Gheorghe Filip. 
A rendőrségi szóvivő hangsúlyozva, 
amennyiben bizonyíték van arra, hogy 
a tulajdonos bántalmazza az állatot, 
házkutatási parancs sem szükséges, 
hogy a rendőrök behatoljanak az adott 
magánterületre.

Házkutatási parancs híján is eljárhatnak állatbántalmazás esetén

 » Ha a rendőr-
ség bűncselek-
mény elköveté-
sét állapítja meg, 
akár szabadság-
vesztés is várhat 
az állatbántalma-
zókra. 




