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H I R D E T É S
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A járványügyi óvintézkedésekre 
hivatkozva nem engedélyez-

ték a hatóságok a több ezer fő rész-
vételével holnapra meghirdetett 
nagyszabású tüntetést, amelyen 
a súlyosbodó medveproblémák-
ra akarták felhívni a fi gyelmet, 
egyúttal kiállva a témában meg-
oldásokat kereső Tánczos Barna 
környezetvédelmi miniszter mel-
lett. A kezdeményezők emiatt át-
szervezték a megmozdulást, így 
kedden 12 órától Bukarestben öt 
helyszínen tartanak egyenként 
százfős tüntetést. Könczei Csaba 

háromszéki RMDSZ-es parlamenti 
képviselő (portrénkon) lapunk-
nak elmondta, a környezetvédel-
mi minisztérium, a szenátus, a 
képviselőház, a kormány és az ál-
lamelnöki hivatal elé vonulnak a 
gazdák, a károsultak, mindazok, 
akik érzékelik, hogy a medvék 
túlszaporodása miatt „tarthatat-
lan a helyzet”.

Egyébként nem csak a legin-
kább érintett székelyföldi me-
gyék lakosai tartják fontosnak a 
kiállást, tüntetők utaznak a fővá-
rosba Kovászna, Hargita és Maros 
megyén kívül Erdélyből Brassó, 
Szeben, Hunyad, Fehér, Beszter-
ce-Naszód, továbbá Argeș, Praho-
va, Vrancea, Vâlcea, Suceava me-
gyéből is, hiszen egyre nagyobb 
gondot jelentenek a medvetá-
madások, a vadkárok ezekben a 
régiókban is. Hogy nagyobb nyo-
matékot adjanak a tiltakozásnak, 
ezeken a megyeszékhelyeken is 
utcára vonulnak ugyanabban az 
időpontban, petíciót nyújtva át 
a polgármestereknek. Mindazok, 
akik Bukarestbe készültek, ám a 
korlátozások miatt nem vehetnek 
részt a fővárosi tüntetésen, a leg-
közelebbi városban demonstrál-
nak, Kovászna megyében például 
mind az öt városban lesz tiltako-
zás. Könczei Csaba kifejtette, a 

tüntetést a gazdaszervezetek, az 
önkormányzatok, a politikusok 
szervezik. „Az érintett megyék-
ben annyira súlyosbodott a hely-
zet, hogy politikai színezettől 
függetlenül mindenki sürgeti a 
megoldást. Túlfeszült a húr, min-
dennaposak a medvetámadások, 
a károk, muszáj lépni, hiszen az 
emberélet, az emberi javak nem 
tehetők össze a medvevédelem-
mel. Tánczos Barna 2016 óta az 
egyetlen miniszter, aki a nyomás 
ellenére is próbál hatékony meg-
oldást találni, fel kell sorakoz-
nunk mögéje, hiszen az emberek, 
gyerekek biztonsága van veszély-
ben” – jelentette ki a honatya, 
aki abban bízik, hogy bár a nagy-
szabású fővárosi tüntetésre nem 
kerül sor, a Bukarestben és az or-
szág több városában egy időben 
megszervezett megmozdulással 
sikerül a problémára irányítani a 
közvélemény fi gyelmét. Szerkesz-
tőségünkhöz eljuttatott tegnapi 
közleményében egyébként az Er-
délyi Magyar Szövetség szorgal-
mazza, hogy meghatározott idő-
szakra a medvéket nyilvánítsák 
vadászható nagyvadakká, hogy 
így – szigorú szakmai alapon 
történő vadgazdálkodással – a 
populáció egyedszáma kontrol-
lálhatóvá váljon.

Korlátozták a gazdák bukaresti tüntetését

MEGSKALPOLTA, MEGHARAPTA A FÉRFIT A RAGADOZÓ, ANTAL ÁRPÁD SZERINT KI KELL LŐNI A VESZÉLYES PÉLDÁNYOKAT

Kocogót marcangolt szét a medve Szentgyörgyön
Újabb, egy hét leforgása 
alatt immár a negyedik 
medvetámadás történt a 
Székelyföldön, ezúttal Sepsi-
szentgyörgy közelében, ahol 
kocogó férfi t sebesített meg 
súlyosan a nagyvad. Az áldo-
zaton tegnap Csíkszeredában 
hajtottak végre idegsebészeti 
műtétet, felépülése hossza-
dalmas lesz.
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K ocogó férfi ra rontott rá a 
medve szombaton dél-
után Sepsiszentgyörgy és 

Sugásfürdő között, a városhoz 
közel. Az 50 éves áldozat túlélte 
a támadást, ám súlyosan meg-
sérült. András-Nagy Róbert, a 
sepsiszentgyörgyi kórház igazga-
tója a Krónikának elmondta, több 
harapás, marcangolás, karmolás 
volt a férfi  fején, hátán, a hasi és 
mellkasi részen. A hasi és a kopo-
nyasérülés volt a legsúlyosabb, 
szerencsére a belső szervei nem 
sérültek. Megtudtuk, a sepsi-
szentgyörgyi kórházban szombat 
délután a vérzés csillapítására 
összpontosítottak, bevarrták a 
sebeket, majd amikor a beteg ál-
lapota lehetővé tette, elvégezték a 
további kivizsgálásokat. A kopo-
nyán végzett komputertomográfi -
ás (CT) vizsgálat alapján megál-
lapították, hogy idegsebészeti 

beavatkozásra van szüksége, így 
tegnapra virradó éjszaka a bete-
get átszállították Csíkszeredába. 
Itt idegsebészeti műtétnek vetet-
ték alá, állapota stabil, felépülése 
viszont a kórházigazgató szerint 
valószínűleg hosszadalmas lesz.

Egyébként a támadás körülmé-
nyeiről nem lehet részleteket tud-
ni, mivel nem voltak szemtanúk. 
A férfi t egy arra járó akkor látta 
meg, amikor sokkos állapotban, 
véresen Sepsiszentgyörgy felé 
tartott, ekkor hívták a mentőket. 
Tompa Ernő a közösségi oldalon 
számolt be arról, hogy a Hon-
véd-kút közelében érték utol a 

talpig véres, futóruhás férfi t, aki-
nek a fején részleges skalpolás 
nyomai látszottak, a vállán hara-
pásnyomok, több sebből vérzett. 
Sokkos állapotban volt, azt hajto-
gatta: „nem vagyok jól”. A mentőt 
többen is riasztották, gyorsan ki is 
érkezett. Tompa Ernőt különben 
pénteken este vette üldözőbe a 
medve, amikor Sugásfürdőre in-
dult kerékpározni. A város szélén 
levő sorompónál állt meg bodza-
virágot szedni, amikor észrevette 
a feléje rohanó, bömbölő raga-
dozót. Amint írja, felpattant a 
kerékpárra, de a követező egy ki-
lométerből már csak a morgásra 

és a bömbölésre emlékszik; végül 
sikerült elmenekülnie, a medve 
nem érte utol.

A történtek nyomán a három-
széki megyeszékhely polgármes-
tere úgy véli, bár sokak számára a 
medvetámadások ügye érzékeny 
téma, határozott lépésekre van 
szükség, amelyeket nem lehet 
tovább halogatni. „Én fontosnak 
tartom, hogy védjük a természe-
tes környezetet, s ezzel együtt 
a medvéket, de az emberi élet a 
legfontosabb” – írta az eset kap-
csán közösségi oldalán Antal Ár-
pád. Hozzátette, annak ellenére, 
hogy óriási nyomást gyakorolnak 
rá, Tánczos Barna környezetvé-
delmi miniszter azon dolgozik, 
hogy lehetővé tegye a veszélyes 
egyedek kilövését. „Romániában 
öt éve tiltották be a nagy húsevő 
vadak, így a medvék és a farkasok 
vadászatát, és ennek a szélsősé-
ges döntésnek az árát ártatlan 
emberek fi zetik meg! Ez a helyzet 
már tarthatatlan, mielőbb megol-
dást kell találni a medvekérdésre, 
mert ez túlmutat a normalitáson, 
felbomlott az egyensúly az ember 
és a veszélyes nagyvad között” 
– vélekedik a sepsiszentgyörgyi 
elöljáró, aki arra kér mindenkit, 
óvatosan közlekedjenek Sugás-
fürdő közelében. A polgármesteri 
hivatal egyébként már egy hónap-
pal ezelőtt kihelyezte a környéken 
a medveveszélyre fi gyelmeztető 
táblákat.

Egy hét leforgása alatt ez volt a 
negyedik súlyos medvetámadás 

a Székelyföldön. Mint arról be-
számoltunk, június 21-én, hétfőn 
a Kovászna megyei Zágonban tá-
madt egy férfi ra a nagyragadozó, 
az áldozat a falutól néhány kilo-
méterre a bekerített gazdaságá-
ban tevékenykedett, amikor rátá-
madt egy kétbocsos anyamedve. 
A tarkóján elszenvedett sérülések 
miatt műtéti beavatkozásra volt 
szüksége. Egy nappal korábban 
a Hargita-hegység lábánál fek-
vő Kápolnásfaluban, két nappal 
korábban a Hargita és Maros me-
gye határán fekvő Hidegkúton 
sebesített meg súlyosan egy-egy 
férfi t a nagyvad, mindkét Hargita 
megyei áldozatot a csíkszeredai 
megyei kórházban műtötték meg.

Tánczos Barna környezetvédel-
mi, vízügyi és erdészeti miniszter 
a Krónikának adott interjúban 
bejelentette: olyan törvénymó-
dosítást készít elő, amely azon-
nali beavatkozást tesz lehetővé a 
medvetámadások esetében. A tár-
cavezető elmondta: amikor em-
beréletek forognak veszélyben, 
azonnal be kell avatkozni, ahogy 
a tűzoltók is teszik. A jelenlegi 
szabályozás szerint hatvan napon 
belül lehet kilőni vagy eltávolíta-
ni a problémás egyedeket, és a 
művelet rendkívül sok bürokráci-
ával jár. A miniszter azt is közölte, 
hogy az elmúlt öt évben megtíz-
szereződött a medveveszélyt jelző 
sürgősségi hívások száma Romá-
niában, és míg korábban kilenc, 
idén már 13 megyében kértek se-
gítséget a medvék miatt.

Az agresszív vad egy nappal korábban kerékpározót támadott meg
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