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SZÉKELYFÖLD-SZERTE ÉS BUKARESTBEN IS TÜNTETÉSEN KÖVETELTÉK A NAGYVAD OKOZTA VESZÉLYEK ELHÁRÍTÁSÁT

Utcára „űzte” az embereket a medvehelyzet
Székelyföld számos városában és 
Bukarestben is utcai tüntetést szer-
veztek tegnap a medvetámadásokat 
megelégelő, javaikat, állataikat és 
életüket féltő gazdák, valamint az ál-
lapotokat ugyancsak tarthatatlannak 
tartó politikusok, vadgazdálkodási 
szakemberek.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

H áromszék mind az öt városában 
utcára vonultak tegnap a „tűrhe-
tetlen” medvehelyzet ellen tilta-

kozó polgárok, az emberi élet és a javak 
védelmének biztosítását kérve azokban a 
megyékben, ahol a túlszaporodott med-
veállomány veszélyezteti a lakott terü-
leteket. Egyúttal kiálltak Tánczos Barna 
környezetvédelmi miniszter mellett, hogy 
„ellenszélben” is javíthasson a helyzeten. 
A járványügyi korlátozások miatt egy-egy 
helyszínen legtöbb százan gyűlhettek ösz-
sze, hangsúlyozva, hogy ennél sokkal töb-
ben kiálltak volna az ügy mellett.

A Sepsiszentgyörgyön tüntetők színes 
táblákat emeltek a magasba, a medve által 
szétmarcangolt állatok sokkoló képeivel és 
a következő feliratokkal: „#emberélet, Em-
berélet vagy medve – döntsetek! Kovászna 
megyében 1700 medve az erdőkben – 700 
a statisztikákban! Számunkra az emberélet 
az első!”. A petíció szövegét Fodor István, 
Bodok község polgármestere olvasta fel. 
Hangsúlyozta, Románia bizonyos térsé-
geiben – kiemelten Argeș, Brassó, Buzău, 
Hargita, Kovászna, Maros, Neamț, Praho-
va, Szeben és Vrancea megyében – közbiz-
tonságot veszélyeztető problémává váltak a 
lakott területekre bejáró nagyvadak. Most 
már nemcsak a mezőgazdasági területe-
ket dézsmálják meg, nemcsak az állatállo-
mányt tizedelik meg a medvék, hanem egy-
re gyakoribbakká váltak az emberi életet 
veszélyeztető medvetámadások. Felidézte, 
hogy néhány nappal ezelőtt Zágonban 
és Sepsiszentgyörgyön emberre támadt a 
medve. 2016 januárja és 2021 júniusa között 
országos szinten 6400 esetben tárcsázták a 
112-es segélyhívó számot medvetámadás 
miatt, az utóbbi két évben jelentősen meg-
nőtt a segélykérések száma. Csak idén, az 
év első felében 1500 esetben kértek segítsé-
get a nagyvadak miatt. Öt év alatt 121 olyan 
eset volt, amikor a medvék embert sebesí-
tettek meg.

A petícióban kérik, hogy vezessék vissza 
a felelős vadgazdálkodást állományszabá-
lyozó beavatkozásokkal, a lakott területe-
ken garázdálkodó medvéket telepítsék át, 

amennyiben pedig ez nem lehetséges, lő-
jék ki a problémás egyedeket. Kérik, hogy 
tegyék lehetővé az azonnali beavatkozást, 
amikor emberi életek kerülnek veszélybe. 
Valamint azt, hogy az állam térítse meg a 
medvekárokat, gyorsítsa fel az elhúzódó 
kifi zetéseket.

A tüntetőket Ráduly István prefektus 
fogadta, aki átvette a petíciót. Kifejtette, 
eddig négy hivatalos beadványcsomagot 
küldtek a környezetvédelmi minisztérium-
nak, a becsült kár több ezer euró. Az elmúlt 
időszakban valamennyi videókonferenci-
án szóba hozta a medvekérdést, részlete-
sen tájékoztatta a helyzetről mind Florin 
Cîțu kormányfőt, mind Lucian Bode bel-
ügyminisztert. „Mindenben támogatom az 
önkormányzatokat, a szakminisztériumot, 
Tánczos Barna környezetvédelmi minisz-
tert, hogy a medvekérdésre sürgősen, hosz-
szú távon is megnyugtató megoldást talál-
junk az emberek érdekében” – hangoztatta 
Ráduly István.

Már nem kérik, 
hanem követelik a közbelépést
Az emberre veszélyt jelentő medvék ki-
lövését és a populáció minél hamarabbi 
ritkítását követelte tegnap délben az a 
közel háromszáz tiltakozó is, aki a csík-
szeredai Szabadság téren gyűlt össze. Az 
illetékes minisztériumhoz intézett petí-
ció felolvasása mellett több felszólaló is 
az emberi élet fontosságát és az anyagi 
veszteségeket emelte ki beszédében. 
Hargita megyei medvekárokat bemuta-
tó plakátokkal és „Emberi jog, emberi 
élet!” feliratú transzparensekkel érkez-
tek meg a megyeháza elé a siménfalvi 
tüntetők. Lapcsaládunknak elmondták, 
a községben mindennapos a medvék je-

lenléte, olyan hét is volt, amikor nyolc 
alkalommal riasztották a hatóságokat. 
Négy éve egyre csak közelebb és köze-
lebb merészkednek az emberhez. A gyü-
mölcsösöket tönkreteszik, de újabban 
inkább a háziállatokat keresik. A szom-
szédban egy alkalommal húsz állatot is 
megölt – jegyezte meg egyikük, aki sze-
rint annyira bátrak a nagyvadak, hogy 
fényes nappal is bejönnek az utcákba. 
Ugyan emberre még nem támadtak, de 
szerintük ez csak idő kérdése. Bíró Ist-

ván, Siménfalva önkormányzatának me-
zőgazdasági tanácsadója a tüntetés első 
felszólalójaként rámutatott: 2017-ben 40 
bejelentés érkezett vadkárokra a község-
ben. Ez a szám évről évre csökkent, de 
a medvekárok híre egyre csak nőtt. „A 
bürokratikus útvesztők miatt egyre ke-
vesebben reménykednek abban, hogy a 
dokumentáció megoldás lehet a prob-
lémára. Statisztikailag így ugyan csök-
kennek a vadkárok, de a szóbeszéddel 
nem tudunk változást elérni” – mondta 
a vadkárfelmérésekkel foglalkozó szak-
ember. Hozzátette, minden olyan vadat 
jelenteni kell, amelyik a háztájak köze-
lébe merészkedik, mert az elharapód-

zó problémát csak így lehet orvosolni. 
„Ötgyerekes családapaként már két alka-
lommal tört be hozzánk a nagyvad. Oda, 
ahol én a biztonságot kellene hogy meg-
teremtsem” – kezdte beszédét Kolozsvári 
Tibor Tusnádfürdőről. A megyei tanácsos 
kamaszkorú gyermekére is rátámadt egy 
hárombocsos nagyvad, csak a lélekjelen-
létén múlt, hogy nem történt tragédia. „Sí-
rokat dúl fel, üzletekben rongál, emberek 
megélhetését veszélyezteti. Éjszaka nem 
alszunk a folyamatosan érkező Ro-Alert 
riasztások miatt. A gyermekeimet nem 
merem kiengedni az utcára” – sorolta, ki-
emelve az állandó fenyegetettség érzését. 
Beszédében nyomatékosította: térségünk-
ben a közhiedelemmel ellentétben az 
elmúlt harminc évben a fi atal erdős terü-
letek folyamatosan növekedtek, így nem 
szűkült le a medvék élettere. Ideális felté-
telek lévén, a túlszaporodást jelölte meg a 
probléma forrásaként, az emberhez köze-
ledve pedig invazív fajjá változott. „Köve-
teljük a biztonság helyreállítását, a prob-
lémás medvék kilövését és a populáció 
racionális alapon történő visszaszorítását. 
Állampolgári jogunk, hogy biztonságban 
legyünk” – fogalmazott. A Zetelaki Te-
rülettulajdonosi Társulás részéről Ben-
ke József felolvasta a minisztériumhoz 
intézett petíciót, amelyet országszinten 
több helyen is közzétettek. Ez egyrészt a 
medvetámadások utáni beavatkozás idő-
tartamának lerövidítését célozza meg, 
másrészt a kilövési kvóta visszavezetését 
sürgeti. „A vadászoknak össze kell fogni-
uk az emberekkel, ez a helyzet tarthatat-
lan. Követeljük a preventív medvekvótát!” 
– összegezte a tömeg éljenzésére. Az utol-
só felszólalás után szabadon engedtek 58 
piros léggömböt, ennyiszer támadt ugyan-
is emberre a medve az elmúlt öt évben a 
megyében. A léggömbök szalagján „Az 
emberi élet többet ér minden medve életé-
nél” felirat volt olvasható. A csendesen le-
zajlott, békés megmozdulás végén néhány 
tüntető úgy fogalmazott, hogy „nem elég 
csak összegyűlni, a fővárosig kell menni”, 
illetve állították, hogy „erősebb fellépés 
szükséges, hogy változtassanak a törvény-
hozáson”.

Medvetámadás a tüntetés napján
Közel százan gyűltek össze Gyergyószent-
miklós központjában is, hogy csatlakoz-
va az országos mozgalomhoz, tüntetésen 
fejezzék ki elvárásukat: az emberi élet 
védelménél ne legyen fontosabb semmi, 
és hogy lépések történjenek azért, hogy 
biztonságban érezhessék magukat. „Nem 
a medvék ellen vagyunk, hanem az a cél, 
hogy az emberi életet és tulajdont védjük, 
hogy a vadak ne okozzanak kárt az embe-
rek testi épségében, és a munkájukat se 
tegyék tönkre”– összegezte a megmozdu-
lás lényegét Erős Levente, az RMDSZ helyi 
frakcióvezetője. A városházával szemben 
megjelent közel száz tüntető a gyergyószéki 
térség településeinek többségét képviselte, 
a jelenlévők zömét gazdák alkották, de szá-
mos környékbeli önkormányzati tisztség-
viselő is jelen volt. Gáll József gazdálkodó 
és körzeti állatorvos közölte, csak ebben az 
évben a körzetéhez tartozó helységekben 
közel 20 szarvasmarha esett medvék áldo-
zatául. Gyergyószentmiklóson 11, Szárhe-
gyen 5, Alfaluban 2 ilyen eset volt 2021-ben. 
Ez a szám már az esemény ideje alatt is nö-
vekedett: egy gyergyószentmiklósi gazda 
mutatta a képeket, aznap délelőtt ölte meg 
egy háziállatát a medve.

 » A petícióban kérik, hogy 
vezessék vissza a felelős vadgaz-
dálkodást állományszabályozó 
beavatkozásokkal, a lakott 
területeken garázdálkodó medvé-
ket telepítsék át, amennyiben 
pedig ez nem lehetséges, lőjék 
ki a problémás egyedeket. Kérik, 
hogy tegyék lehetővé az azonnali 
beavatkozást, amikor emberi 
életek kerülnek veszélybe.

Többezres bukaresti tüntetés helyett csak mintegy százan vonulhattak a fővárosba

A több helyszínen tervezett több száz fős tüntetéssorozat helyett végül csak kisebb létszámú küldöttség utazott Bukarestbe 
tegnap, hogy a fővárosban is tiltakozzanak a medveproblémák ügyében. Kezdetben egy több ezer fős, nagyszabású tüntetést 
szerveztek volna Bukarestben a gazdák, kárvallottak és mindazok, akik érzékelik, hogy a medvék túlszaporodása miatt „tartha-
tatlan a helyzet”, ám a hatóságok a járványügyi óvintézkedésekre hivatkozva ezt nem engedélyezték. Így B-tervként Bukarest 
öt helyszínén, a környezetvédelmi minisztérium, a szenátus, a képviselőház, a kormányhivatal és az államelnöki hivatal előtt 
egyenként százfős tüntetéseket szerettek volna tartani. Miután azonban a szükséges jóváhagyások hiányában ez az elképze-
lés is kudarcba fulladt, végül egy száz fő körüli küldöttség vonult a környezetvédelmi minisztérium elé tegnap délben – tudtuk 
meg Tánczos Barna környezetvédelmi minisztertől. Mint érdeklődésünkre kifejtette, minden olyan megye képviselői jelen 
voltak a fővárosban, ahol egyre gyakrabban okoznak problémákat a nagyvadak, így többek között Hargita, Kovászna, Maros, 
Brassó, Szeben, Hunyad, Fehér, Beszterce-Naszód, Argeș, Prahova, Vrancea, Vâlcea és Suceava megyéből érkeztek tiltakozók. 
A jelenlévők egy kisebb csoportjával külön egyeztetést is tartott a miniszter. „Elkeseredett emberekkel találkoztam, olyanok-
kal, akik nemzetiségtől és lakhelytől függetlenül ugyanazt a problémát tárták a minisztérium elé. Egyre több a medvetámadás, 
a nagyvadakkal kapcsolatos gond ezekben a megyékben, és megoldásokat várnak az emberek. A mi feladatunk az, hogy minél 
hamarabb a kormány elé terjesszük azt az azonnali beavatkozásra vonatkozó jogszabályt, amelyen dolgozunk – nyilatkozta 
az RMDSZ-es tárcavezető. – Ezt a problémát korábban senkinek sem volt bátorsága rendezni, mindenki tologatta, halogatta 
éveken át. Ez a többéves tétlenség, a probléma mellőzése vezetett a jelenlegi helyzethez.”

Hol a biztonság? Csíkszeredában is utcára vitte az embereket a medveügy
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