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Stabil az állapota annak a gyer-
gyótölgyesi férfi nak, akit szom-
baton a házától nem messze 
sebesített meg a medve. Közben 
elkészült a jogszabálytervezet, 
amely azonnali beavatkozást 
tesz lehetővé a nagyvadak 
támadása esetében. Az elmúlt 
kevesebb mint két hét leforgása 
alatt Hargita megyében ez volt 
a harmadik, a Székelyföldön 
pedig az ötödik eset, amikor 
emberre támad a medve.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

E gy 65 éves férfi ra rontott rá a 
medve szombaton reggel Gyer-
gyótölgyesen, az áldozat házától 

100–150 méterre. Állapota jelenleg 
stabil. Marcel Vancu, a Hargita me-
gyei község polgármestere szerint az 
áldozat lövéseket leadó fi a mentette 
meg apja életét. Az elöljáró a Digi24 
hírportálnak elmondta, a medvetá-
madás a 65 éves férfi  lakóháza köze-
lében történt. „Vadászcsalád lévén, 
az áldozat fi a előkapott egy puskát, és 
két lövést leadott, hogy kimenekítse 
apját a medve karmai közül” – fogal-
mazott Marcel Vancu. A hírek szerint 
a férfi  gombászni ment lakóháza kö-
zelébe, majd amikor rátámadt a med-

ve, kiáltozni kezdett, és családtagjai 
meghallották. A polgármester hozzá-
tette, ez már a második eset, amikor 
Gyergyótölgyesen emberre támad a 
medve, az állattartó gazdák pedig 
heti 2-3 alkalommal tesznek medve-
kár-bejelentést a polgármesteri hiva-
talban. „Ha a hatóságok nem lépnek 
sürgősen közbe, veszélybe kerülnek 
az emberéletek. A veszélyes medvé-
ket azonnal ki kell lőni” – szögezte 
le Vancu, megjegyezve, „normális 
körülmények között” a nagyvad nem 
támad emberre.

A medve által megtámadott férfi  esz-
méleténél volt, az arcán, jobb kezén 
és a bal lábán szenvedett sérüléseket, 
a helyszínre kiszállt mentőegységek 
sürgősségi ellátásban részesítették. 

A sérültet átvette és sürgősségi ellá-
tásban részesítette a Hargita megyei 
mentőszolgálat egysége, ugyanakkor 
Marosvásárhelyről kértek mentőhe-
likoptert a rohammentő-szolgálattól 
(SMURD), amellyel a Maros megyei 
sürgősségi kórházba szállították. Péter 
Szilárd, a Hargita megyei mentőszol-
gálat vezetője szerint a sérült súlyos 
állapotban volt, erősen vérzett. 

Tánczos: mindent megteszünk 
az azonnali beavatkozásért
Tánczos Barna környezetvédelmi mi-
niszter a történtek kapcsán közölte, 
felvette a kapcsolatot Raed Arafat 
belügyminisztériumi államtitkárral, 
aki arról biztosította, hogy az áldo-
zat minden szükséges orvosi ellátást 

megkapott, megműtötték, és az ál-
lapota stabil. „Kapcsolatba léptem a 
férfi  családjával, és elmondták, hogy 
ez a medvetámadás akár a férfi  éle-
tébe is kerülhetett volna, amennyi-
ben a fi a nem siet a segítségére, nem 

kapja elő a puskát, és a levegőbe lőve, 
a nagy zajjal nem hajtja el a nagyva-
dat” – számolt be a tárcavezető, em-
lékeztetve, hogy a mostani az ötödik 
eset az elmúlt három hétben, amikor 
medvetámadás nyomán kritikus ál-
lapotba szállítottak kórházba embe-
reket. „A felelősség a miénk: éppen 
ezért teszünk meg mindent annak 
érdekében, hogy lehetővé tegyük az 
azonnali beavatkozást” – állapította 
meg Tánczos Barna.

A környezetvédelmi miniszter közlé-
se szerint elkészült, a jövő héttől pedig 
tárcaközi jóváhagyási eljárásban lesz a 
jogszabálytervezet, amely azonnali be-
avatkozást tesz lehetővé a medvetáma-
dások esetében. Az RMDSZ-es tárcave-
zető meggyőződésének adott hangot, 

miszerint minden politikai párt elsőd-
legesnek tekinti majd az emberéletek 
megmentését, és közösen hozzák meg 
a legjobb döntést annak érdekében, 
hogy megvédhessék az embereket.

Tánczos Barna környezetvédelmi 
miniszter a Krónikának június végén 
adott interjúban a törvénymódosítás 
kapcsán elmondta: amikor emberé-
letek forognak veszélyben, azonnal 
be kell avatkozni, ahogy a tűzoltók is 
teszik. A jelenlegi szabályozás szerint 
hatvan napon belül lehet kilőni vagy 
eltávolítani a problémás egyedeket, és 
a művelet rendkívül sok bürokráciá-
val jár. A miniszter azt is közölte, hogy 
az elmúlt öt évben megtízszereződött 
a medveveszélyt jelző sürgősségi hí-
vások száma Romániában és míg ko-
rábban kilenc, idén már 13 megyében 
kértek segítséget a medvék miatt.

Egyre több súlyos eset
Az elmúlt kevesebb mint két hét lefor-
gása alatt Hargita megyében ez volt a 
harmadik, a Székelyföldön pedig az 
ötödik eset, amikor emberre támad a 
medve. Legutóbb, június 27-én Sep-
siszentgyörgy közelében egy kocogó 
férfi t sebesített meg súlyosan a nagy-
vad, június 21-én szintén Kovászna 
megyében, Zágonban támadt egy férfi -
ra a nagyragadozó, az áldozat a falutól 
néhány kilométerre a bekerített gazda-
ságában tevékenykedett, amikor rátá-
madt egy kétbocsos anyamedve. A tar-

kóján elszenvedett sérülések miatt 
műtéti beavatkozásra volt szüksége. 
Egy nappal azelőtt a Hargita-hegység 
lábánál fekvő Kápolnásfaluban, két 
nappal korábban a Hargita és Maros 
megye határán fekvő Hidegkúton se-
besített meg súlyosan egy-egy férfi t a 
nagyvad, mindkét Hargita megyei ál-
dozatot a csíkszeredai megyei kórház-
ban műtötték meg.

Amint arról beszámoltunk, múlt 
héten Székelyföld számos városá-
ban és Bukarestben is utcai tünte-
tést szerveztek a medvetámadásokat 
megelégelő, javaikat, állataikat és 
életüket féltő gazdák, valamint az 
állapotokat ugyancsak tarthatatlan-
nak tartó politikusok, vadgazdálko-
dási szakemberek.
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Kormányválsággá
válhat a medvekérdés?

Az akasztófahumor kategóriájába tartozik az euró-
pai uniós pályázati pénzekkel kistafírungozott Agent 
Green nevű zöldszervezet elnökének, Gabriel Păunnak 
a nemrég tett kĳ elentése, hogy petíciót indít Tánczos 
Barna környezetvédelmi miniszter leváltásáért, mert 
a politikus lehetővé tenné a 24 órán belüli hatósági 
beavatkozást a veszélyes medvék kilövésére. Mindez 
olyan körülmények között, amikor naponta esnek ál-
dozatul emberek a nagyvadak támadásainak.

A túlszaporodott medveállomány veszélyét elbaga-
tellizáló bukaresti környezetvédő megmondóember 
az Egyesült Államokban száz évvel ezelőtt létrehozott 
Yellowstone Nemzeti Parkkal példálózik, ahol mint-
egy 9 ezer négyzetkilométeren 600 grizzlymedve él 
nagy békességben az oda látogató turistákkal. Păun 
szerint az ottani példás medve-ember együttélés 
Romániában is megvalósítható. A környezetvédő 
egyetlen „apróságról” feledkezik meg: ehhez ki kéne 
telepíteni több megye lakosságát a környékről, hogy 
a Keleti-Kárpátok vonulata melletti megyék olyan 
nemzeti parkká váljanak, ahol majd jó pénzért lehet-
ne mutogatni a felfegyverkezett vadőrök által kísért 
turistacsoportoknak a barnamedvét.

De ne bonyolódjunk bele a zöldek science fi cti-
on-szerű képzelgéseibe. A valóság ennél sokkal tra-
gikusabb: miközben városi környezetvédők bukaresti 
bőrfotelekből a medve–ember együttélés romantikus 
képzelgéseivel etetik a közvéleményt, egyre több szé-
kelyföldi településen már a saját portájukon is életve-
szélyben vannak az emberek. Ha valaki magányosan 
az erdőbe merészkedik, nem biztos, hogy hozzátarto-
zói még épségben találkoznak vele. Sötétedés után 
sok településen az utcán sem ajánlatos kószálni, 
mert bárhol medvével futhat össze az ember, és nincs 
aki megvédje.

Ami jó pár éve Romániában medveügyben történik, 
tipikus példája annak, amikor felelőtlen politikusok 
– név szerint Dacian Cioloș technokrata kormánya – 
egy szigorúan szakmai kérdést átpolitizált. Az addig 
működőképes vadgazdálkodást kivette a vadászati 
szakemberek, vadásztársaságok kezéből, és hozzá 
nem érző politikusokra bízta. Az akkori környezet-
védelmi miniszter 2016-ban önhatalmúlag betiltot-
ta a medve vadászatát. Az utóbbi öt esztendőben a 
vadgazdálkodási szakemberek által kért állomány-
szabályozás ellenére – a korábban évi rendszeres-
séggel kilőtt mintegy 400 medve helyett – csupán 
néhány nagyvad kerülhetett puskavégre.

A túlszaporodott medveállománnyal már 2016-ban 
is bajok voltak, ezért a vadászszervezetek a koráb-
bi 400 helyett 520 kilövési engedélyt kértek, amire 
válaszul az ultraliberális Cioloș-kormány betiltotta 
a medvék vadászatát. Döntésüket hazug módon az-
zal indokolták, hogy az Európai Bizottság kérésének 
tettek eleget, amiről azóta kiderült, hogy nem igaz. 
A technokrata kormány bukása után minden maradt 
a régiben, mert a megerősödött (méreg)zöld lobbi a 
közvélemény számára jól hangzó vadvédelmi kam-
pányban zsarolta a politikusokat, a vadászokat és 
vadászszervezeteket pedig bűnözőkként mutatták 
be. A többéves érzékenyítésnek meglett a hatása: az 
ország közvéleménye már nem törődik a medvék ál-
dozataival, de ha egy medvének baja esik, azonnal 
beindult a „zöld úthenger”.

Az RMDSZ-es környezetvédelmi miniszter hatal-
ma valószínűleg kevés ahhoz, hogy a maffi  aszerű 
zöldlobbit – ami mögött hatalmas pénzügyi érdekek 
állnak – meg tudja törni medvekérdésben. A zöldek 
romániai ágensei ma már jól el tudják adni Brüsszel-
ben az „érintetlen Kárpátok” mítoszát, Európa legna-
gyobb medve- és farkasállományának védelmét, ami 
a tőlünk távol élő politikusok számára egy szép tün-
dérmese. Azt azonban Nyugaton is tudják, hogy a za-
vartalan medve–ember együttélés csak a zöldek fejé-
ben létezik, mert amikor az elmúlt években bizonyos 
hírek szerint a román szaktárca több nyugat-európai 
országnak ajánlott fel áttelepítésre barnamedvét, ha-
tározott elutasítással találkozott.

Medveügyben egyelőre megy a kommunikációs 
harc. A kérdés az, hogy még hány embernek kell meg-
sérülnie vagy meghalnia ahhoz, hogy a medvekérdés a 
bukaresti koalíciós kormány szakítópróbájává váljon.
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STABIL A GYERGYÓI ÁLDOZAT ÁLLAPOTA, KÉSZ A SÜRGŐS BEAVATKOZÁS TERVEZETE

Újabb súlyos medvetámadás

Sürgős beavatkozás. A szombati gyergyótölgyesi támadás 65 éves áldozatát helikopterrel szállították Marosvásárhelyre

 » A medvetámadás akár 
a férfi  életébe is kerülhe-
tett volna, amennyiben a 
fi a nem siet a segítségére, 
nem kapja elő a puskát, és a 
levegőbe lőve, a nagy zajjal 
nem hajtja el a nagyvadat.




