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P etíciót indított az Agent    
Green Egyesület Tánczos 
Barna környezetvédelmi 

miniszter elbocsátása érdekében, 
azt állítva, hogy a tárcavezető „va-
dászminiszter lett”. Az RMDSZ-es 
politikus múlt heti bejelentése – 
miszerint olyan szabályozást készít 
elő, amely lehetővé teszi a 24 órán 
belüli beavatkozást – több környe-
zetvédő, állatvédő szervezet részé-
ről is heves reakciókat váltott ki.

A Greenpeace hazai kép-
viselői szerint Tánczos az 
utolsó „támadást” készíti 
elő a trófeavadászat legali-
zálása érdekében, mindezt 
megelőzésnek álcázva. A 
szervezet képviselői úgy vé-
lik, az RMDSZ-es politikus 

kihasználja, hogy az emberek 
aggódnak a medvetámadások mi-
att, és két olyan szabályozást is el 
akar fogadtatni, melyek közül csak 
egyet tud megindokolni. Szerintük 
az azonnali beavatkozásra valóban 
szükség van a válsághelyzetekben, 
a vadállat elűzése, megnyugtatása 
vagy áthelyezése indokolt, amennyi-
ben az esetek ismétlődnek, de a kilö-
vés csak akkor lenne megengedett, 
ha az állat viselkedése agresszívvá 
válik. A Greenpeace Románia szerint 
a megelőző beavatkozás kérdése ak-

kor, amikor a medve még nem jár be 
a lakott településre, de viselkedése 
veszélyes lehet, problematikus, mi-
vel túl nagy teret, lehetőséget enged 
a trófeavadászatnak. Ez a javaslat 
a sürgősségi beavatkozással együtt 
szerepel a csomagban, de szerintük 
egyáltalán nem indokolt.

„Vadászminiszter lett”

Az Agent Green szervezet egyene-
sen petíciót indított Tánczos Barna 
menesztése érdekében. „Itt az ideje, 
hogy a természet egy olyan minisz-
tert kapjon, aki megvédi, nem pedig 
pusztítja” – írják. Szerintük a kor-
mányfőnek egy olyan környezetvé-
delmi tárcavezetőt kellene kinevez-
nie, aki a természettudományokra 
szakosodott, aki ugyanúgy szereti a 
természetet, az embereket és a vadon 
élő állatokat. „Az a benyomásunk, 
hogy a környezetvédelmi minisz-
ter gyorsan vadászminiszter lett, a 
vadászok érdekeit képviseli, mini-
malizálja azt a tényt, hogy a medve 
szigorúan védett faj” – vélekednek a 
szervezet tagjai. Úgy vélik, a környe-
zetvédelmi miniszter nem hajlandó 
pénzt adni védelmi intézkedésekre, 
hanem inkább a trófeavadászokat 
segíti. „Ő egy felelőtlen miniszter, aki 
egyáltalán nem képviseli az intéz-
mény érdekeit, a természet ellen van, 
nem a természetért” – nyilatkozta 
hétfőn az RFI Romániának Gabriel 
Păun, az Agent Green elnöke.

Tánczos az embereket védené

Tánczos Barna a környezetvédelmi 
szervezetek vádjaira reagálva kijelen-
tette: a minisztériumnak nemcsak fel-
adata, hanem kötelessége is az állam-
polgárok védelme, és a tervezet nem a 
trófeavadászat támogatását célozza. 
Azt is elmondta, hogy a medvetá-
madás esetén történő beavatkozásra 
vonatkozó javaslatot kormányszinten 
fogják meghozni, a koalícióban is 
megvitatják, illetve Kelemen Hunor 
kormányfőhelyettes, RMDSZ-elnök is 
támogatja a kérdés megtárgyalását. 
A környezetvédelmi miniszter szerint 
a vadászok és a csendőrök azonna-
li beavatkozásával párhuzamosan 
megelőzésre van szükség, hozzátéve, 
hogy semmiképpen sem trófeavadá-
szat a cél, ahogy azt a környezetvédel-

mi szervezetek állítják. Hangsúlyozta: 
nem kívánja kommentálni egyesek 
aberráns kijelentéseit. „Semmiképp 
sem trófeavadászatról, nem vadászat-
ról beszélünk, hanem elsősorban ar-
ról a megelőzésről és beavatkozásról, 
amelyet az Európai Unió is megenged, 
és amelyre feltétlenül szükség van, 
hogy megvédjük országunk polgára-
it” – fogalmazott. Hozzátette, hogy 
bár az ország 40 megyéjéhez képest 
kevés az a 13 megye, amely „ostrom 
alatt áll”, de ha nincsenek hatékony 
és hosszú távú intézkedések, a med-
veprobléma más térségekben is álta-
lánossá válhat. Tánczos Barna szerint 
az RMDSZ által javasolt törvény révén 
lehetőség volna kártérítést biztosíta-
ni azoknak, akiket medvetámadás 
ért. A napokban megsérült szemé-
lyek az elsők lehetnének, akik ilyen 

kártérítést igényelnek és kapnak, 
mondta. Az ügyben Karda Róbert, 
Csíkszentdomokos polgármestere is 
megszólalt, rámutatva: semmi nem 
lehet fontosabb az emberéletnél. 
„Nagyon remélem, hogy valami meg-
változik, máskülönben nem fogunk 
tudni kimenni a házainkból, nem 
lesz bátorságunk kilépni” – mondta 
a Hotnewsnak az elöljáró.

Mint arról beszámoltunk, Tánczos 
Barna a lapcsaládunknak adott inter-
júban elmondta, hogy a minisztérium 
olyan szabályozást készít elő, amely 
azonnali beavatkozást tesz lehetővé 
medvetámadások esetén. Úgy módo-
sítják a jelenleg érvényes rendeletet, 
hogy a veszélyes vadat 24 órán belül 
el lehessen távolítani altatólövedék-
kel vagy akár kilövéssel.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

M ár nem csak az állandó véra-
dási helyszíneken lehet vért 

adni Hargita megyében, a vérköz-
pont csíkszeredai székhelyén kívül 
Székelyudvarhelyen a városi kórház 
járóbeteg-rendelő épületében is fo-
gadják a véradókat minden kedden 
8 órától egészen addig, amíg szüksé-
ges – tudtuk meg a Hargita Megyei 
Vérközpont vezetőjétől. Kopacz Ildi-
kó elmondta, Gyergyószentmiklóson 
még nem tudták újraindítani a véra-
dást, ugyanis abban a helyiségben, 
amely alkalmas erre, most oltóköz-

pont működik, de ígéretet kaptak 
arra, hogy egy másik helyiséget fel-
újítanak e célra a településen.

A terepen történő vérbegyűjtő uta-
kat, tehát az ideiglenes, vidéki helyszí-
neken történő véradási akciókat most 
kezdte el szervezni az intézmény. Mi-
vel orvoshiány van a vérközpontnál, 
ezeket is gondosan meg kell tervezni 
előre, illetve a korábbi véradási hely-
színeket is ellenőrizni kell, ugyanis 
több helyen oltóközpont működik 
azokban a helyiségekben, rendelők-
ben, ahol korábban lebonyolították 
a véradási akciókat – tájékoztatott az 
intézményt vezető orvos. Kopacz Ildi-
kó ugyanakkor azt is elmondta, hogy 
Maroshévízen és Szentegyházán már 

tartottak egy-egy véradási akciót, és 
június 30-án Gyergyóremetén, július 
8-án pedig Gyergyóditróban fogadják 
a véradókat. „Meghirdetjük a vérköz-
pont Facebook-oldalán is, hogy hova 
fogunk menni” – hívta fel a rendsze-
res véradók, illetve a vért adni szán-
dékozók fi gyelmét, ugyanakkor meg-
jegyezte, hogy önkéntesek, 
az adott település kórházi, 
egészségházi személyzete, 
illetve a papok is segítenek 
az ilyen akciók népszerű-
sítésében. A korábbi, pél-
dátlanul nagy vérhiány az 
utóbbi időben csökkent, 
mondta el érdeklődésünkre 
Kopacz Ildikó, de hozzáfűzte: 
folyamatosan szükség van véradók-
ra, ugyanis kiszámíthatatlan, hogy 
mikor történik egy baleset vagy más 
olyan tragikus esemény, sürgőssé-
gi műtéti beavatkozás, amely miatt 
azonnal szükség van vérre. Legin-
kább Rh-negatív faktorú vérre van 
szüksége a vérközpontnak, abból 
ugyanis mindig kevesebb van.

Újrainduló véradás már vidéken is
• Engedélyt kapott a Hargita Megyei Vérközpont véradási 
akciók lebonyolítására vidéki helyszíneken is. Ez a lehe-
tőség nagy segítséget jelent az intézménynek, ugyanis az 
elmúlt több mint egy évben a járványhelyzet miatt volta-
képpen csak a megyeközpontban lehetett vért adni, ezért 
nagyon megcsappant a vérkészlet a megyében.

• A minisztériumnak nemcsak feladata, hanem köteles-
sége is az állampolgárok védelme – jelentette ki Tánczos 
Barna környezetvédelmi tárcavezető annak kapcsán, 
hogy az Agent Green Egyesület petíciót indított ellene.

Tánczos Barna: a minisztériumnak 
nemcsak feladata, hanem köteles-
sége is az állampolgárok védelme

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Medvék a polgármester garázsában
Egy anyamedve három bocsával tört be  Butyka Zsolt, Tusnádfürdő 
polgármesterének garázsába keddre virradóra. A nagyvad és bocsai a 
garázs üvegajtaját betörve jutottak be az ingatlanba, ahol élelem után 
kutatva jelentős anyagi károkat okoztak. A polgármester elmondása 
szerint az éjszaka folyamán semmit nem észlelt a történtekből, csu-
pán másnap reggel szembesült a helyzettel, és a térfigyelő kamerák 
felvételeiből tudta meg, hogy pontosan mi is történt. Mint Butyka 
Zsolt az Agerpresnek elmondta, a vadak kárt tettek mindenben, amit 
a garázsban találtak, egy fagyasztóban élelem is volt, amihez szintén 

megpróbált hozzáférni a med-
ve, de nem sikerült kinyitnia. A 
polgármester kifejtette, hogy 
továbbra is a megoldáson dolgoz-
nak, törekszenek a medve lakat-
lan területre való áthelyezésére, 
Tusnádfürdőn ugyanis mintegy 35 
alkalommal fordult már elő hason-
ló eset, amikor házba, panzióba 
vagy vendéglátóipari egységekbe 
tört be az élelem után kutató 
nagyvad. (Bencze Emese)

• RÖVIDEN 

Érkezik az anyamedve és a három mackó

◂  F O R R Á S :  T U S N Á D F Ü R D Ő / F A C E B O O K

Tánczos: nincs szó trófeavadászatról
Petíciót indított az Agent Green Egyesület a környezetvédelmi miniszter leváltásáért




