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• Nyolcszorosára nőtt 
a medvék miatti riasz-
tások száma az elmúlt 
négy évben – írta a 
Különleges Távközlési 
Szolgálat (STS) adatai-
ra hivatkozva a Liberta-
tea. A nagyvadak által 
leginkább „látogatott” 
térségek között a szé-
kelyföldi települések is 
ott vannak.

P A P  M E L I N D A

Míg 2016-ban 231 olyan hívás 
érkezett a 112-es sürgősségi 
hívószámra, amely a med-

vék jelenlétére fi gyelmeztetett, addig 
2020-ra az ilyen jellegű hívások száma 
elérte az 1756-ot – számolt be a Kü-
lönleges Távközlési Szolgálattól (STS) 
kikért adatokra hivatkozva a Liberta-
tea. A bukaresti lap rámutat, hogy az 
idei riasztások száma már az év első 
felében elérte a tavalyi szintet, a STS 
1505 alkalommal volt kénytelen fi gyel-
meztetni a lakosságot a nagyvadak 
jelenlétére. Az illetékes hatóság hozzá-
teszi, hogy nem minden esetben med-
vetámadásról volt szó, a riasztásokat 
akkor adták ki, ha a lakott település 
közelében vagy az utak mentén látták 
a medvéket. A STS adatai szerint az el-
múlt időszakból 2018-ban volt a legke-
vesebb a riasztás, mintegy 600, majd 
egy évre rá robbanásszerűen megnőtt, 
2019-ben már 1654 alkalommal küld-
ték ki a fi gyelmeztető üzenetet.

Livia Cimpoeru, a WWF Romá-
nia aktivistája a lapnak nyilatkozva 
úgy vélte, ezt egyrészt a nagyvadak 
számának növekedése okozhatta, 

másrészt az a tény, hogy az embe-
rekben tudatosult: jelezhetik a 112-es 
sürgősségi hívószámon, ha veszélyt 
tapasztalnak. Így 2016-ban 231, 2017-
ben 748, 2018-ban 582, 2019-ben 1654, 
2020-ban 1756, míg 2021 júniusáig 
1505 alkalommal küldtek ki fi gyel-
meztető üzenetet a medvék miatt.

A legtöbb riasztás

Az STS adataiból az is kiderül, hogy 
a legtöbb riasztást az elmúlt öt évben 
Brassó (1583), Prahova (1033), Maros 
(825), Hargita (715), Argeș (665) és Ko-
vászna (429) megyében küldték ki a 
hatóságok. Ezzel szemben a legtöbb 
áttelepítésre, kilövésre vonatkozó 
kérés Kovászna, Maros és Hargita 
megyéből érkezett, Cimpoeru 
ezt azzal magyarázza, hogy 
egyes helyi önkormányza-
tok komolyabban kezelik a 
medveproblémát, hamarabb 
jelzik a minisztériumnak, ha 
baj van. A WWF szakértője 
úgy vélte, hogy akár a táv-
közlési szolgálat adatai alapján 
is fel lehetne térképezni a medvék 
előfordulását, felügyelni a nagyvada-
kat. Rámutatott, Romániában nincs 
pontos képünk az európai normák ál-
tal védett barnamedve-populációról, 
míg a civil szervezetek 7500-ra, addig 
a vadászegyesületek és a minisztéri-
um tízezerre becsüli az egyedek szá-
mát. Cimpoeru szerint bár a medvék 
egyes térségekben valóban elsza-
porodtak, a jelenlegi gondokhoz az 
ember is nagy arányban hozzájárult 
azzal, hogy elfoglalja a nagyvadak 
életterét, eteti az állatokat, és ezáltal 
hozzászoktatja őket az emberi jelen-
léthez, így aztán egyre gyakrabban 
tűnnek fel a lakott területeken.

A kontinens csúcsragadozója éppen kukákat borogat, vagy 
kóbor kutyaként várja, hogy vessenek elé valami ehetőt

◂  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Tánczos leváltásától tartanak a háromszékiek

Napirenden kell tartani a medvekérdést, hogy 
Tánczos Barna környezetvédelmi miniszternek 
társadalmi támogatottsága legyen, képviselni tudja 
az ügyet a kormányban – jelentették ki csütörtöki 
sajtótájékoztatójukon a háromszéki elöljárók. Tamás 
Sándor Kovászna megyei tanácselnök szerint ugyanis 
a kabinet többi tagja nem áll ki a tárcavezető mellett 
a medvekérdésben, hiszen szülőhelyükön nem szem-
besültek a problémával. Romániában a lakosság 80 
százaléka azt a „furcsa” álláspontot képviseli, hogy 
nem szabad beavatkozni a medvék életébe, csak 20 
százalék tapasztalja, mennyire nehéz együtt élni ve-
lük, mondta Tamás. Argeș, Buzău, Neamț, Kovászna, 
Hargita, Brassó, Prahova megye lakói naponta talál-
koznak a nagyvaddal, míg az európai országok több-

ségében a gazdák nyomására kiirtották a medvéket, 
felnőtt két nemzedék, amely csak plüss- és tévémacit 
látott. Az európai államok most is visszautasították 
a romániai ajánlatot, hogy vegyenek át medvéket, 
részletezte Tamás Sándor. Antal Árpád sepsiszent-
györgyi polgármester rámutatott: bár a medveprob-
léma valóban az ország lakosságának 20 százalékát 
érinti, a többi 80 százalék szolidáris kellene legyen 
azokkal, akiknek életét veszélyeztetik a nagyvadak. 
Szélsőséges politikai döntés volt, hogy 2016-ban 
megszüntették a kilövési kvótát, ennek árát ártatlan 
emberek fizetik meg, mutatott rá. Most a koalíció és a 
kormány kell meghozza a politikai döntést, ellenkező 
esetben a civil szervezetek egy része a környezetvé-
delmi miniszter ellen hangolja a közvéleményt. 

A N T A L  E R I K A

Maros megyében összesen 13 
vizsgaközpontban érettségiz-
tek a diákok anyanyelvből. 

Sabin-Gavril Pășcan fő-
tanfelügyelő tájékoztatása 
szerint a 957 feliratkozott 
közül 947 diák jelent meg a 
vizsgán. Hargita megyében 
1483 diák iratkozott fel a 

csütörtöki vizsgára, de közü-
lük csak 1441 jelent meg – tájékoz-

tatta a Székelyhont Sipos István, a 
vizsgabizottság elnöke.

Nem lehettek idegenek 
a megadott tételek

Egy Kosztolányi Dezső-verset kellett 
elemezniük a csütörtöki magyar érett-
ségizőknek a vizsga első tételeként, 
majd egy gyógyszeriparról szóló szöve-
get értelmezniük, és végül az irodalom 
női alakjai volt a harmadik tétel. Az 
általunk megkérdezettek véleménye 
megoszlott a magyar nyelv és irodalom 
vizsgával kapcsolatban. Azzal szin-

te mindenki egyetértett, hogy az első 
két tétel nem volt nehéz, a harmadi-
kat azonban volt, aki meglepetésként 
értékelte, és azt mondta, hogy nehéz 
volt. Fekete Erzsébet magyar szakos 
tanár a Székelyhonnak úgy fogalma-
zott, hogy ezek a tételek nem érhették 
meglepetésként a tanítványait, hiszen 
több tételmodellben is volt hasonló, 
a női modellt már korábbi vizsgázók 
is kapták tételként, illetve az iskolai 
felkészülések során is átvették. „Nem 
lehetett idegen számukra, hiszen ebből 
is készültek, és bízom benne, hogy ez 
az eredményeiken is meglátszik majd” 
– hangsúlyozta a marosvásárhelyi ma-
gyar nyelv és irodalom szakos tanárnő.

Igazából a hétfői eredményhirde-
tésnél derül ki, hogy mennyire telje-
sítettek a diákok, elégséges volt-e az a 
felkészülés, ami az érettségi vizsgákat 

megelőzte. A székelyudvarhelyi Bacz-
kamadarasi Kis Gergely Református 
Kollégium igazgatója, Tőkés Zsolt a 
Székelyhonnak kifejtette, bízik abban, 
hogy az iskola diákjai most is hozzák 
az előző években megszokott formáju-

kat. „A korábbi években sem panasz-
kodhattunk, remélem, most is jó ered-
ményeket érnek el. Nem a mennyiség, 
vagyis az oldalszám határozza majd 
meg, hanem a minőség, hogy ki ho-
gyan teljesített” – mondta az igazgató. 

A magyar nyelv és irodalom vizsgával véget ért az érettségi
• Csütörtökön az anyanyelvvizsgával ért véget az idei 
érettségi. A tételek nem okoztak nagy meglepetést – 
nyilatkozták többen is. Az eredményeket július 5-én, 
hétfőn délben 12 órakor közlik.

Nem lehetett idegen a mai magyar tétel   ▴  FOTÓ: RAB ZOLTÁN

Megsokszorozódott  riasztások
Különleges Távközlési Szolgálat: sokszorosára nőtt a medvefigyelmeztetések száma




