
Ilyen se volt: tüntetés a miniszter mellett
Enyhe tudathasadásos állapot alakult ki a medvekérdés kapcsán. A szé-
kelyföldiek – és nem csak – ugyanis egyrészt azért tüntettek Bukarestben 
és országszerte tegnap, hogy történjen végre valami az egyre durvuló med-
vetámadások ügyében. Másrészt azonban támogatásukról biztosították 
(!) Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti minisztert, akit a 
romániai és nyugat-európai környezet- és állatvédő szervezetek maholnap 
„felnyársalnak”, amiért valóban rendezni akarja egyszer s mindenkorra 
az egyre súlyosbodó helyzetet. A tiltakozók és a miniszter tehát ugyanazt 
akarják. De akkor ki a hunyó? Ha valóban hibást keresünk, akkor 2016-ig 
kell visszakanyarodnunk, öt évvel ezelőttig ugyanis a környezetvédelmi 
tárca évente legalább négyszáz medve kilövésére adott engedélyt a vadász-
társaságoknak, akkor azonban a Cioloș-kormány a populációt szabályozó 
medvevadászatot is betiltotta – következményei pedig mindenki számára 
ismertek. Mindezek tükrében a tegnapi tüntetés egy tényt bizonyított: 
Romániában egy miniszter is lehet tehetetlen. (Kozán István)
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Már nem kérik, hanem követelik
Tiltakozás a medveprobléma miatt: kevesen utazhattak a fővárosba

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

N oha kezdetben több ezer fős, 
nagyszabású tüntetést szer-
veztek volna Bukarestben a 

gazdák, kárvallottak és mindazok, 
akik érzékelik, hogy a medvék túl-
szaporodása miatt „tarthatatlan a 
helyzet”, a hatóságok a járványügyi 
óvintézkedésekre hivatkozva ezt 
nem engedélyezték. Így B tervként 
Bukarest öt helyszínén, a környezet-
védelmi minisztérium, a szenátus, a 
képviselőház, a kormányhivatal és 
az államelnöki hivatal előtt egyen-
ként százfős tüntetéseket szerettek 
volna tartani. Miután azonban a 
szükséges jóváhagyások hiányában 
ez az elképzelés is kudarcba fulladt, 
végül egy mindössze száz fő körüli 
küldöttség vonult a környezetvédel-
mi minisztérium elé kedd délben – 
tudtuk meg Tánczos Barna környe-
zetvédelmi minisztertől.

Lépni kell

Mint érdeklődésünkre kifejtette, 
minden olyan megye képviselői je-
len voltak a fővárosban, ahol egyre 
gyakrabban okoznak problémákat 
a nagyvadak, így többek között 
Har gita, Kovászna, Maros, Brassó, 
Szeben, Hunyad, Fehér, Beszter-
ce-Naszód, Argeș, Prahova, Vran-
cea, Vâlcea és Suceava megyékből 

érkeztek tiltakozók. A jelenlé-
vők egy kisebb csoportjával 
külön egyeztetést is tartott a 
miniszter. „Elkeseredett em-
berekkel találkoztam, olya-
nokkal, akik nemzetiségtől 
és lakhelytől függetlenül 
ugyanazt a problémát tárták 
a minisztérium elé. Egyre 

több a medvetámadás, a nagy-
vadakkal kapcsolatos gond ezekben 
a megyékben, és megoldásokat vár-
nak az emberek. A mi feladatunk az, 
hogy minél hamarabb a kormány 
elé terjesszük azt az azonnali be-
avatkozásra vonatkozó jogszabályt, 
amelyen dolgozunk. Ezen túl óriási 
szükség van egy olyan menedzs-
menttervre, közép- és hosszú távú 
intézkedési csomagra, amelyen már 
szintén dolgozunk, és amely gya-
korlatba ültetését minél hamarabb el 
kell kezdeni. Ezt a problémát koráb-
ban senkinek sem volt bátorsága ren-
dezni, mindenki tologatta, halogatta 
éveken át. Ez a többéves tétlenség, a 
probléma mellőzése vezetett a jelen-
legi helyzethez” – nehezményezte 
a miniszter. Hozzátette: a bukaresti 
megmozdulással párhuzamosan szá-
mos városban helyi tüntetéseket is 
tartottak. Ezek közül néhányan mi is 
jelen voltunk.

Szimbolikus jelentésű lufik

Csíkszeredában Bíró István, Simén-
falva önkormányzatának mezőgaz-
dasági tanácsadója a Szabadság 
téren tartott tüntetés első felszólalója-
ként rámutatott: 2017-ben 40 bejelen-
tés érkezett vadkárokra a községben. 
Ez a szám évről évre csökkent, de a 
medvekárok híre egyre csak nőtt. „A 
bürokratikus útvesztők miatt egyre 
kevesebben reménykednek abban, 
hogy a dokumentáció megoldás le-

het a problémára. Statisztikailag így 
ugyan csökkennek a vadkárok, de a 
szóbeszéddel nem tudunk változást 
elérni” – mondta a vadkárfelméré-
sekkel foglalkozó szakember. Hozzá-
tette, minden olyan vadat jelenteni 
kell, amely a háztájak közelébe me-
részkedik, mert az elharapódzó prob-
lémát csak így lehet orvosolni. 

„Ötgyerekes családapaként már 
két alkalommal tört be hozzánk a 
nagyvad” – kezdte beszédét Kolozs-
vári Tibor Tusnádfürdőről. A megyei 
tanácsos kamaszkorú gyermekére 
is rátámadt egy hárombocsos nagy-
vad, csak a lélekjelenlétén múlt, 
hogy nem történt tragédia. „Sírokat 
dúl fel, üzletekben rongál, emberek 
megélhetését veszélyezteti. Éjszaka 
nem alszunk a folyamatosan érkező 
Ro-Alert riasztások miatt. A gyerme-
keimet nem merem kiengedni az ut-
cára” – sorolta, kiemelve az állandó 
fenyegetettség érzését. Beszédében 
nyomatékosította: térségünkben a 
közhiedelemmel ellentétben az el-

múlt harminc évben a fi atal erdős 
területek folyamatosan növekedtek, 
így nem szűkült le a medvék élettere. 
Ideális feltételek lévén a túlszaporo-
dást jelölte meg a probléma forrása-
ként, az emberhez közeledve pedig 
invazív fajjá változott. „Követeljük a 
biztonság helyreállítását, a problé-
más medvék kilövését és a populáció 
racionális alapon történő visszaszorí-
tását. Állampolgári jogunk, hogy biz-
tonságban legyünk” – fogalmazott. 

A Zetelaki Területtulajdonosi Tár-

sulás részéről Benke József felolvasta 
a minisztériumhoz intézett petíciót, 
amelyet országszerte több helyen is 
közzétettek. Ez egyrészt a medvetá-
madások utáni beavatkozás időtar-
tamának lerövidítését célozza meg, 
másrészt a kilövési kvóta visszave-
zetését sürgeti. Az utolsó felszólalás 
után szabadon engedtek 58 piros lég-
gömböt, ennyiszer támadt ugyanis 
emberre a medve az elmúlt öt évben 
a megyében. A léggömbök szalagján 
„Az emberi élet többet ér minden 
medve életénél” felirat volt olvasható.

Támogatják a minisztert

Gyergyószentmiklós központjában 
közel százan gyűltek össze, hogy az 
országos mozgalomhoz csatlakozva 
tüntetésen fejezzék ki elvárásukat: 
az emberi élet védelménél ne legyen 
fontosabb semmi, és hogy lépések 
történjenek azért, hogy a károkat 
okozó nagyvadaktól 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 se az 

emberek testi épségében, se a munká-
ját ne tegyék tönkre” – összegezte a 
megmozdulás lényegét Erős Levente, 
az RMDSZ helyi frakcióvezetője. A 
városházával szemben megjelent kö-
zel száz tüntető a gyergyószéki térség 
településeinek többségét képviselte, a 
jelenlévők zömét gazdák alkották, de 
számos környékbeli önkormányzati 
tisztségviselő is jelen volt. A kedd déli 
eseményen Gáll József gazdálkodó és 
körzeti állatorvos olvasta fel a petíci-
ót, amelyet egységesen vállalnak fel 
az ország számos pontján ugyaneb-
ben az időben zajló tüntetéseken. El-
hangzott: támogatják Tánczos Barna 
környezetvédelmi minisztert, hogy 
vezesse vissza a felelős vadgazdál-

kodást. Kérik, hogy a lakott területen 
garázdálkodó medvéket telepítsék 
át, amennyiben ez nem lehetséges, a 
megelőzési és az intervenciós kvóta 
visszavezetésével vonják ki a prob-
lémás egyedeket, tegyék lehetővé az 
azonnali beavatkozást, amikor emberi 
életek kerülnek veszélybe. Kérik, hogy 
a medvekárokat térítse meg az állam, 

az eddig elhúzódó kifi zetéseket gyor-
sítsa fel. A petícióban szerepel még, 
hogy semmilyen szinten nem bizto-
sított a medvetámadások elleni véde-
lem, ugyanis egyetlen intézménynek 
– önkormányzatoknak, kormányhiva-
taloknak, rendfenntartóknak – sincs 
eszköze, hogy beavatkozhasson. Mára 
már biztonsági kérdés lett a nagyva-
dak elszaporodó támadása, óránként 
érkezik bejelentés vadkárokról, lakott 
területen garázdálkodó medvékről.

Minden városban tüntettek

Háromszék öt városának mindegyi-
kében utcára vonultak a „tűrhetet-
len” medvehelyzet ellen tiltakoz-
va, kérve az emberi élet és a javak 
védelmének biztosítását azokban 
a megyékben, ahol az elszaporo-
dott medveállomány veszélyezteti 
a lakott területeket. Egyúttal ott is 
kiálltak Tánczos Barna környezet-
védelmi miniszter mellett, hogy 
ellenszélben is javíthasson a helyze-
ten. A járványügyi korlátozások mi-
att egy-egy helyszínen legtöbb szá-
zan gyűltek össze, hangsúlyozva, 
hogy ennél sokkal többen kiálltak 
volna az ügy mellett. A Sepsiszent-
györgyön tüntetők színes táblákat 
emeltek a magasba, a medve által 
szétmarcangolt állatok sokkoló ké-
peivel: #emberélet, Emberélet vagy 
medve – döntsetek! Kovászna me-
gyében 1700 medve az erdőkben – 
700 a statisztikákban! A tüntetőket 
Ráduly István háromszéki prefektus 
fogadta, átvette a petíciót. Kifejtette, 
eddig négy hivatalos beadványcso-
magot küldtek a környezetvédelmi 
minisztériumnak, a becsült kár több 
ezer euró. Az elmúlt időszakban az 
összes videókonferencián szóba 
hozta a medvekérdést, részletesen 
tájékoztatta a helyzetről mind Florin 
Cîțu kormányfőt, mind Lucian Bode 
belügyminisztert. „Mindenben tá-
mogatom az önkormányzatokat, a 
szakminisztériumot, Tánczos Barna 
környezetvédelmi minisztert, hogy 
a medvekérdésre sürgősen, hosszú 
távra is megnyugtató megoldást 
találjunk, az emberek érekében” – 
hangoztatta Ráduly István.

Minden piros lufi egy-egy 
Hargita megyei medvetámadást 
jelképez, ennyiszer támadt 
ugyanis emberre a medve az 
elmúlt öt évben 

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

• A több helyszínre tervezett több száz fős tüntetéssorozat helyett végül csak egy 
kisebb küldöttség utazott Bukarestbe kedden a medveproblémák kapcsán. Ezzel 
párhuzamosan több helyi tüntetést is szerveztek számos városban.




