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„Értesítjük az érdeklődő lakosokat, 
hogy június 29-én, kedden a polgár-
mesteri hivatalok és Hargita Megye 
Tanácsa szervezésében tüntetés lesz 
Bukarestben a medveproblémákkal 
kapcsolatban” – a fenti bejegyzést 
Szentegyháza Polgármesteri Hivata-
lának közösségi oldalán tették közzé. 
A település mezőgazdasági irodájától 
Simó Zoltán rámutatott, Szentegy-
házán sebesülést okozó medvetá-
madás szerencsére még nem történt, 
ellenben a méhészetekben már tett 
jelentősebb kárt a nagyvad. „Tavaly 
többször is háztartások közelébe 
merészkedett, máshol az istállóba is 

bejárt a nagyvad. Annak, aki állat-
tartásból vagy mézkészítésből tartja 
fenn magát, nagy érvágás egy ilyen 
támadás, hiszen a megélhetése ke-
rül veszélybe. Arról nem is beszélve, 
hogy akár a saját udvarán is szembe-
találkozhat a nagyvaddal” – számolt 
be, megjegyezve, hogy az eseteket 
jelentették az illetékes hatóságoknak. 
A település vadkárfelelőse hozzátet-
te, a környékbeli települések közül a 
Homoród mentén félnek leginkább a 
lakosok, hiszen idén már visszajáró 
vendég a medve a háztartásokban, 
de Szentegyházán a Bányatelepre és 
gyümölcsösökbe is be-bejárt már. 

Békés megmozdulásra készülnek

„Nemsokára kezdődik a gombasze-
dés szezonja, így egyre többen fognak 

kimenni az erdőkbe, a mezőgazdasá-
gi munkálatok miatt pedig a távolabb 
eső szántókon, kaszálókon nem lehet 
tudni, mikor botlunk bele a nagyvad-
ba. Nem szeretnénk megvárni, amíg 
nálunk is emberi élet kerül veszélybe” 
– fűzte hozzá. A Kápolnásfaluval kö-
zösen keddre hirdetett tüntetés célja, 
hogy gyorsabb legyen a közbelépés 
és a kilövési engedélyek megadása a 
problémás egyedekre. „Most, hogy 
képviseletünk is van Bukarestben 
Tánczos Barna miniszter úr által, na-
gyobb reményt fűzünk az előrelépés-
hez és a törvénymódosításhoz. Békés 
megmozdulásra készülünk a parla-
mentnél, amelynek leginkább fi gye-
lemfelhívó szerepe lesz” – összegezte, 
kiegészítve, hogy a csatlakozni szán-
dékozóknak ingyenes szállítást biz-
tosítanak autóbuszokkal. A tüntetés 
fontosságára Hargita Megye Tanácsá-
nak elnöke és alelnökei is felhívták 
a fi gyelmet, továbbá több település 

– Tusnádfürdő, Csíkszentgyörgy, 
Csíkrákos, Csíkszenttamás, Szentáb-
rahám – közösségi oldalain is közzé-
tették az akciót. A Székelyudvarhelyi 
Polgármesteri Hivatal tájékoztatása 
szerint a megmozdulással egy időben 
Csíkszeredában is tüntetés lesz a pre-
fektusi hivatal épülete előtt.

Korlátozták 
a bukaresti tüntetést

Egyébként a hatóságok a járványügyi 
óvintézkedésekre hivatkozva nem 
engedélyezték a keddre tervezett 
több ezer fős, nagyszabású tüntetést. 
A kezdeményezők így sem hátráltak 
meg, átszervezték a megmozdulás 
forgatókönyvét, így kedden 12 órá-
tól Bukarestben öt helyszínen lesz 
egyenként százfős tüntetés. Könczei 
Csaba háromszéki parlamenti képvi-
selő lapunknak elmondta, a környe-
zetvédelmi minisztérium, a szenátus, 
a képviselőház, a kormányhivatal és 
az államelnöki hivatal elé vonulnak 

a gazdák, a kárvallottak, minda-
zok, akik érzékelik, hogy a medvék 
túlszaporodása miatt „tarthatatlan 
a helyzet”. Nem csak a székelyföldi 
megyék és az RMDSZ-politikusok 
tartják fontosnak a kiállást, tüntetők 
mennek kedden a fővárosba minden, 
a medveprobléma által érintett me-
gyéből. Erdélyből Kovászna, Harg-
ita, Maros, Brassó, Szeben, 
Hunyad, Fehér, Beszter-
ce-Naszód megyék képvise-
lői vesznek részt a megmoz-
duláson, de többek között 
Arges, Prahova, Vrancea, 
Vâlcea, Suceava megyékben 
is egyre nagyobb gondot jelentenek 
a medvetámadások, a vadkárok, 
ezért ezekben a megyékben is szer-
veződnek a tüntetők. Ugyanakkor 
azért, hogy nagyobb nyomatékot 
adjanak a tiltakozásnak, a megyék 
városaiban is utcára vonulnak 
ugyanabban az időpontban, tehát 
kedden 12 órakor, és a polgármeste-
reknek nyújtják át a petíciót. 

Maros megyéből is utaznak

Szovátáról és Erdőszentgyörgyről is indítanak buszokat a keddi tünte-
tésre Bukarestbe, hogy így is nyomatékosítsák kérésüket: a medveprob-
lémát meg kell oldani. Mint Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgár-
mestere elmondta, a nagyvadak szinte minden éjszaka garázdálkodnak 
Erdőszentgyörgyön és a hozzá tartozó településeken, veszélyeztetve a 
gazdaságokat, de az embereket is. Szováta polgármestere, Fülöp László 
Zsolt a Székelyhonnak arról számolt be, hogy a településre több medve 
bejár, tyúkokat, háziállatokat öltek meg, kerítéseket, ketreceket tettek 
tönkre. Több fénykép is készült, hogy a medve a parkoló autók között sé-
tál éjszaka. A medvekérdés rendezése fontos a település, de az elkezdő-
dött turistaszezon szempontjából is. Korábban a Medve-tó körül sétáltak, 
kukáztak a nagyvadak, ezeket többször elhajtották, sőt el is költöztet-
ték őket. A keddi, bukaresti tüntetésre mindkét polgármesteri hivatal 
autóbuszt indít, ingyenes szállítást biztosítva. Az erdőszentgyörgyiek 
és környékbeliek Barabás Ágnesnél jelentkezhetnek a 0745-778532-es 
telefonszámon hétfőn 10 óráig, a szovátaiak pedig a polgármesteri hiva-
tal telefonszámán jelezhetik részvételi szándékukat az 0265-570218-as 
telefonszámon hétfőn 14 óráig. (Simon Virág)

• Az elmúlt hetekben ugrásszerűen megnőttek a med-
vetámadások Székelyföldön. Előbb egy románandrás-
falvi, majd egy kápolnásfalusi, a hétvégén pedig egy 
sepsiszentgyörgyi férfi is súlyos sérüléseket szenvedett. 
A térség elöljárói sürgős közbelépést követelnek.

Mindennapossá vált a medvék 
háztájakon való feltűnése. Vál-
tozást szeretnének az elöljárók

▾  K O R Á B B I  F E L V É T E L :
     B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Kocogó férfi ra rontott rá a medve 
szombaton délután Sepsiszent-

györgy és Sugásfürdő között, 
a városhoz közel. Az 50 éves 
áldozat túlélte a támadást, 
ám súlyosan megsérült. 
András-Nagy Róbert, a sepsi-
szentgyörgyi kórház igazga-
tója a Krónikának elmondta, 
több harapás, marcangolás, 
karmolás volt a férfi  fején, 
hátán, a hasi és mellkasi 

részen. A hasi és a koponyasé-
rülés volt a legsúlyosabb, szerencsére 

a belső szervei nem sérültek. Megtud-
tuk, a sepsiszentgyörgyi kórházban 
szombat délután a vérzés csillapítá-
sára összpontosítottak, bevarrták a 
sebeket, majd amikor a beteg állapota 
lehetővé tette, elvégezték a további 
kivizsgálásokat. A koponyán végzett 
komputertomográfi ás (CT) vizsgálat 
alapján megállapították, hogy idegse-
bészeti beavatkozásra van szüksége, 
így tegnapra virradó éjszaka a bete-
get átszállították Csíkszeredába. Itt 
idegsebészeti műtétnek vetették alá, 
állapota stabil, felépülése viszont a 

kórházigazgató szerint valószínűleg 
hosszadalmas lesz. Egyébként a táma-
dásról nem lehet részleteket tudni, mi-
vel nem voltak szemtanúk. A férfi t egy 
arra járó akkor látta meg, amikor sok-
kos állapotban, véresen Sepsiszent-
györgy felé tartott, ekkor hívták a men-
tőket. Tompa Ernő a közösségi oldalon 
számolt be arról, hogy a Honvéd-kút 
közelében érték utol a talpig véres, fu-
tóruhás férfi t, akinek a fején részleges 
skalpolás nyomai látszottak, a vállán 
harapásnyomok, több sebből vérzett. 
Sokkos állapotban volt, azt hajtogat-

ta: „nem vagyok jól”. A mentőt többen 
is riasztották, gyorsan ki is érkezett. 
Tompa Ernőt különben pénteken es-
te vette üldözőbe a medve, amikor 
Sugásfürdőre indult kerékpározni. A 
város szélén lévő sorompónál állt meg 
bodzavirágot szedni, amikor észrevet-

te a feléje rohanó, bömbölő ragadozót. 
Mint írja, felpattant a kerékpárra, de a 
következő egy kilométerből már csak a 
morgásra és a bömbölésre emlékszik; 
végül sikerült elmenekülnie, a medve 
nem érte utol.

Bíró Blanka

Súlyosan megsebesített egy férfit a medve – felépülése hosszadalmas lesz
• Újabb, egy hét leforgása alatt immár a negyedik medvetámadás történt Székely-
földön, ezúttal Sepsiszentgyörgy közelében, ahol kocogó férfit sebesített meg súlyo-
san a nagyvad. Az áldozaton tegnap Csíkszeredában hajtottak végre idegsebészeti 
műtétet, felépülése hosszadalmas lesz.

Negyedik eset az utóbbi egy hét alatt
Egy hét leforgása alatt ez volt a negyedik súlyos medvetámadás Székely-
földön. Június 21-én, hétfőn a Kovászna megyei Zágonban támadt egy 
férfira a nagyragadozó, az áldozat a falutól néhány kilométerre a bekerített 
gazdaságában tevékenykedett, amikor rátámadt egy kétbocsos anyamed-
ve. A tarkóján elszenvedett sérülések miatt műtéti beavatkozásra volt 
szüksége. Egy nappal korábban a Hargita-hegység lábánál fekvő Kápol-
násfaluban, két nappal korábban a Hargita és Maros megye határán fekvő 
Hidegkúton sebesített meg súlyosan egy-egy férfit a nagyvad, mindkét 
Hargita megyei áldozatot a csíkszeredai megyei kórházban műtötték meg.

Megelégelték a semmittevést
Tüntetést szerveznek a székelyföldi polgármesteri hivatalok a medvetámadások ügyében




