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• Súlyosan megse-
besített a medve egy 
férfit Románandrás-
falva közelében, az 
áldozaton többórás 
életmentő műtétet 
hajtottak végre a 
csíkszeredai kórház-
ban. Tánczos Barna 
környezetvédelmi 
miniszter szerint az 
újabb medvetámadás 
is egyértelműen jelzi, 
hogy egyre sürgetőbb 
életbe léptetni azt a 
jogszabályt, amellyel 
ártalmatlanná lehet 
tenni a veszélyes ra-
gadozókat.
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Medve rontott egy 54 éves 
pásztorra pénteken hajnal-
ban a Székelykeresztúr mel-

letti Románandrásfalva közelében 
lévő tanyán. A férfi t előbb a székely-
udvarhelyi, majd a csíkszeredai sür-
gősségi kórházba szállították, ahol 
rendkívül összetett, hatórás életmen-
tő műtétet hajtottak végre rajta; az 
áldozatnak estére stabilizálódott az 

állapota. A pásztor éppen a ta-
nyára tartott, amikor megtá-
madta a vadállat, és az orvo-
sok szerint csodálatra méltó, 
hogy életveszélyes sérülései 
ellenére meg tudta tenni az 
odáig vezető utat, ahol aztán 

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 hara-
pott ki a testéből, kitépve nemcsak a 
szövetet, hanem a csontot is.

Hatórás műtét

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 hat-
órás, több sebész által végrehajtott 
műtéti beavatkozás után a páciens 
állapota stabilizálódott, de intu-
bálni kellett, és egy ideig lélegez-
tetőgépre szorult. Adrian Dobrică 
mellkassebész – aki elsőként látta 
el a beteget – elmondta, ez volt a 
második legösszetettebb eset, ami-
vel találkozott, amióta tizenegy 
évvel ezelőtt elhelyezkedett a csík-
szeredai kórháznál. Tánczos Barna 

a medvetámadás kapcsán hangsú-
lyozta: elsősorban az emberi élet 
szempontjából kell vizsgálni a tör-
ténteket, ugyanakkor az állam fele-
lőssége és kötelessége szavatolni az 
állampolgárok biztonságát. „Meg 
kell előznünk az ilyen és ehhez 
hasonló tragédiákat” – szögezte le 
a környezetvédelmi miniszter, aki 
szerint a mostani medvetámadás is 
egyértelműen jelzi, hogy egyre sür-
getőbb életbe léptetni azt a jogsza-
bályt, amellyel ártalmatlanná lehet 
tenni a veszélyes ragadozókat.

Jogszabályt módosítanak

Mint azt a tárcavezető a lapcsalá-
dunknak adott interjúban (amelyet 
lapszámunk 5. oldalán olvashat-
nak) bejelentette: a minisztérium 
olyan szabályozást készít, amely 

azonnali beavatkozást tesz lehe-
tővé medvetámadások esetén, úgy 
módosítják a jelenleg érvényes 
rendeletet, hogy a veszélyes vadat 
24 óra alatt el lehessen távolítani 
altatólövedékkel vagy kilövéssel. 
Tánczos a pénteki sajtótájékozta-
tón közölte, a tervezett módosí-
tás értelmében a medvetámadás 
bejelentését követően legtöbb 24 
órán belül egy csendőrökből és 
vadászokból álló különítmény 
eltávolíthatja a veszélyes állatot 
egy jól kidolgozott eljárás alap-
ján, felmérve a kialakult helyzet 
súlyosságát. A miniszter kifejtette: 
bár a romániai emberek többsége 
számára nem jelent valós veszélyt 
a medve, az áldozat családja, ro-
konai, ismerősei, barátai, közvet-
len környezete, illetve annak a 13 
megyének a lakói körében, ahol 
az utóbbi időben megszaporodtak 
a medvetámadások, egészen más 
a sokszor állatvédelmi szempont-
ból láttatott medvekérdés megí-
télése. Az RMDSZ-es tárcavezető 
szerint ahogy a sürgősségi esetek 
felügyelőségének vészhelyzetek 
esetében, úgy az általa vezetett 
minisztériumnak is gondoskodnia 
kell megfelelő procedúrákról és jo-
gi keretekről, ha medvetámadásról 
van szó. Közölte, várják az illetékes 
vadásztársaságtól a medve kilövé-
sére vonatkozó kérést, és bár a ha-
tályos szabályozás nehézkes, bízik 
abban, hogy már a napokban jóvá 
tudják hagyni, hogy eltávolíthas-
sák a veszélyes egyedet. Borboly 
Csabának, a Hargita megyei ön-

kormányzat elnökének beszámo-
lója szerint tavaly 245 kártérítési 
igénylést nyújtottak be a megyé-
ben medvetámadás nyomán, ám 
szerinte ennek a tízszerese lehet 
a nagyvadnak tulajdonítható ga-
rázdálkodások valós száma. Fa-
zakas Attila, a területen illetékes 
Hubertus Vadász és Sporthorgász 
Egyesület vezetője közölte, ma kér-
nek engedélyt az agresszív medve 
ártalmatlanítására.

Emberre támadt a medve 
Kápolnásfalu határában is

Tegnap délután érkezett a hír, hogy 
törzsén sebesítette meg egy medve 
azt a gazdát, aki vasárnap délután 
egy órakor villanypásztorait ment 
ellenőrizni a Kápolnásfaluhoz tarto-
zó Tizenhétfalusi tanyavilágban. Az 
agresszív medve a férfi t veséje tájé-
kán harapta meg – fejtette ki lapunk-
nak az áldozatot kórházba szállító 
György Ágoston, aki a Homoród Er-
dészeti Hivatalban dolgozik, ugyan-
akkor a Nagy-Küküllő Vadász és 
Sporthorgász Egyesületnek is tagja. 
Rámutatott, óriási szerencséje volt 
az áldozatnak, hiszen vele volt egy 
nagy termetű juhászkutya, amely 
védelmezte, ennek köszönhetően 
nem történt nagyobb baj. A pórul járt 
gazda végül maga ment be autójával 
a helyszíntől 2–3 kilométerre lévő 
Kápolnásfaluba, onnan szállította 
a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórházba György Ágoston. Ott az 
orvosok arról tájékoztatták, hogy a 
vizsgálatok elvégzése mellett műteni 
is kellett az áldozatot. Mărmurea-
nu-Bíró Leonárd, a vadászegyesület 
igazgatója is megerősítette a tör-
ténteket, hozzátéve, hogy be fogják 
azonosítani az agresszív medvét és 
kilövési engedélyt kérnek rá.

Valóságos medveinvázió van Erdőszentgyörgyön

Medvét ütött el a vonat

A fején sérült meg, valamint 
egyik lábát is elveszítette az 
az elpusztult medve, amelyre 
pénteken délután bukkantak rá 
a hatóságok az Alsóboldogfalva 
adminisztratív területén áthaladó 
vasúti sínek mentén – tudtuk meg 
Fazakas Attilától, a Hubertus Va-
dász és Sporthorgász Egyesület 
vezetőjétől. A szakember szerint 
minden jel arra utal, hogy vala-
mikor csütörtök este üthette el 
a nagyvadat a Székelyudvarhely 
és Segesvár között közlekedő 
Kék Nyíl vonat. Fazakas Attila 
szerint egy 400–450 pontos hím 
egyedről van szó. A szükséges 
vizsgálatok után elásták a tete-
met. (Fülöp-Székely Botond)

Napi rendszerességgel felbukkannak a medvék Székelyföld-szerte
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Medvék jelenlétére figyelmezteti a lakosságot, főként 
a fiatalokat Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy 
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 
horgászok megkergették és a vízen keresztül mene-
kült a túlsó partra. A polgármestertől 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 
megfigyelései alapján a medve a települést átszelő 

Kis-Küküllő partján portyázik a legtöbbet, onnan indul 
el este vagy éjszaka az utcákba. Csakhogy ezt az útvo-
nalat késő este a fiatalok is használják, így elsősorban 
őket figyelmeztették, 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 szak-
minisztériumtól, hogy a város utcáin járkáló nagyvadat 
szállítsák el vagy adjanak kilövési engedélyt. Választ 
még nem kaptunk” – közölte Csibi Attila Zoltán. (Simon 
Virág)

Majdnem halálra marcangolta
Darabokat harapott ki a vadállat az áldozat testéből Románandrásfalva határában




