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Egy pásztor életét vesztette, egy 
másik súlyos sérüléseket szen-
vedett egy Hargita megye északi 
részén történt hétvégi medvetá-
madás következtében. Tánczos 
Barna környezetvédelmi mi-
niszter bejelentette, a hatóságok 
elkészítették a nagyvad kilö-
vésének engedélyeztetéséhez  
szükséges dokumentációt.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

A Hargita megyei csendőrség, 
környezetvédelmi őrség és 
környezetvédelmi ügynökség 

illetékesei elkészítették a szükséges 
dokumentációt a nagyvad kilövé-
sének engedélyeztetéséhez, miután 
egy pásztor életét vesztette, egy má-
sik súlyos sérüléseket szenvedett a 
Hargita megye északi részén történt 
medvetámadás következtében.

A tragikus eset pénteken este tör-
tént a Maros, Hargita és Suceava me-
gye határában elterülő erdőterüle-
ten, Drăgoiasa falu határában; Ionuţ 
Epureanu, a Suceava megyei ren-
dőr-főkapitányság szóvivője szerint 
az incidens Hargita megye területén 
történt. Egy medve megtámadott egy 
esztenát Hargita megye északi részé-
ben, ahonnan megpróbált elragadni 
egy tehenet. Három pásztor megpró-
bálta elkergetni a ragadozót, amely 
azonban nekirontott az embereknek 
is. Egy 45 éves férfi t több helyen meg-
sebesített a medve, a sérültet egy Su-
ceava megyei kórházba szállították. 
Adrian Săraru, a Suceava megyei 
mentőszolgálat szóvivője közölte, 
az áldozat testén számos helyen 
vannak harapásnyomok, a nagyvad 
szinte széttépte áldozatát. Egy 26 
éves pásztor az erdőbe menekült, 
egy harmadiknak pedig sikerült ri-
adóztatnia az 112-es sürgősségi hívó-
számon a hatóságokat.

A Suceava megyei hegyimentők 
(Salvamont) csendőrök, a kataszt-
rófavédelem munkatársai és ke-
resőkutyák bevonásával indított 
keresést az áldozat felkutatására. A 
Salvamont közlése szerint a juhászt 
szombaton reggel holtan találták 
meg az erdőben. A pásztorok Maros 
megyei illetőségűek, és valameny-
nyien a Hargita megyei esztenán 
dolgoztak.

A sérültet hét órán át műtötték
A medve által súlyosan megsebesí-
tett 45 éves pásztort közben a jász-
vásári Szent Spiridon Kórházba szál-

lították át, ahol az arc-, állcsont- és 
szájsebészeti osztályra utalták be. 
Dr. Diana Cimpoeşu, a Iaşi megyei 
SMURD koordinátora arról tájékoz-
tatta az Agerpres hírügynökséget, 
hogy a férfi  súlyos koponyasérülést, 
többszörös arccsonttörést, hasi sé-
rüléseket szenvedett, és a nagyvad 
több ujját is leharapta. Testén több 
helyen is harapásnyomok voltak. 
Amikor a SMURD csapata átvette, 
a férfi  eszméleténél volt. A műtétet, 
amely megközelítőleg hét órát tar-
tott, több szakorvosból álló csapat 
végezte, többek között arcplasztikai 
sebészeti beavatkozásnak vetették 
alá. „Jelenleg a páciens hemodina-
mikailag stabil, intubálták, mecha-
nikusan lélegeztetik, és reméljük, 
hogy állapota kedvezően alakul” 
– mondta Ovidiu Popa, a kórház 
főorvosa. Hozzátette, a férfi nek 
több arcplasztikai műtétre lesz még 
szüksége.

Kilövik a nagyvadat
A Hargita megyei csendőrség, kör-
nyezetvédelmi őrség és környezetvé-

delmi ügynökség illetékesei elkészí-
tették a szükséges dokumentációt 
a medve kilövésének engedélyezte-
téséhez – jelentette be szombaton 

KILŐHETIK A PÁSZTORRA TÁMADÓ NAGYVADAT, TÁNCZOS SZERINT MINIMÁLISRA KELL CSÖKKENTENI A HASONLÓ TRAGÉDIÁK ESÉLYÉT

Embert ölt a medve Hargita megyében

Tragédia. A mentőalakulatok holtan találták meg a Hargita megyei medvetámadás 26 éves áldozatát
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Tánczos Barna környezetvédelmi 
miniszter. „Újabb áldozatai van-
nak Romániában a medvéknek. Az 
elmúlt éjjel (péntek – szerk. megj.) 
egy medve három személyt táma-
dott meg a Suceava és Hargita me-
gye határában levő hegyvidéken. 
Egy 26 éves férfi  életét vesztette, 
egy másik személyt pedig kritikus 
állapotban szállítottak kórházba. 
A hatóságok vizsgálata még zaj-
lik, de egy biztos: Romániában 
ma a medve valós veszélyt jelent” 
– fogalmazott a tárcavezető Face-
book-bejegyzésében. Leszögezte: 
a környezetvédelmi minisztérium 
folytatja a szükséges lépéseket ah-
hoz, hogy megoldja a medvekér-
dést Romániában.

 „Megteremtettük a lakott terü-
leten való azonnali beavatkozás 
törvényes kereteit, és további in-
tézkedéseket hozunk annak érde-
kében, hogy csökkentsük az ember 
és a medve találkozását mind a 
lakosság, mind a faj védelmében. 
Őszinte részvétemet fejezem ki az 
elhunyt családjának, és továbbra is 
fenntartom, hogy semmi sem lehet 
fölöttébb az emberi életnél. Meg 
kell őriznünk a racionalitásunkat, 
és az intézkedések foganatosítá-
sával a jövőben a minimálisra kell 
csökkentenünk a hasonló tragikus 
események esélyét” – zárta bejegy-
zését Tánczos Barna.

Mint arról beszámoltunk, a bu-
karesti kormány szerdán elfogadta 
az emberéletet veszélyeztető med-
vék azonnali eltávolítását szabá-
lyozó sürgősségi kormányrendele-
tet, amely lehetővé teszi az állatok 
kilövését is.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Ő rizetbe vettek egy Fehér megyei 
faluban egy férfi t az állítólagos 

betegeknek indított hamis adomány-
gyűjtés ügyében. Az ügynek három 
gyanúsítottja van, egy férfi és két 
nő. A gyanúsítottak összesen mint-
egy 12 ezer lejt csaltak ki több mint 

száz embertől úgy, hogy az egyik 
közösségi oldalon felhívást tettek 
közzé, amelyben állítólagos bete-
gek részére kértek anyagi támo-
gatást. A Fehér megyei rendőrség 
csütörtökön házkutatást tartott a 
három gyanúsítottnál, amelynek 
nyomán mobiltelefonokat, lap-
topokat, számítógépeket és kész-

pénzt foglalt le. A három személyt 
bekísérték a rendőrségre, egyikü-
ket, egy 21 éves alvinci fiatalembert 
őrizetbe vették – közölte pénteken 
a rendőrség. A közlemény szerint a 
gyanúsítottak 2020 áprilisa és 2021 
áprilisa között a közösségi oldalon 
kilenc állítólagos beteg esetét mu-
tatták be, és orvosi ellátásukhoz 

kérték az emberek anyagi hozzá-
járulását az érintett betegek bele-
egyezése nélkül.  Az adományokat 
a saját bankszámlájukra várták. 
Több mint száz ember küldött pénzt 
a megjelölt bankszámlákra, az ösz-
szegek azonban nem jutottak el az 
állítólagos betegekhez. Az okozott 
kár értéke több mint 12 000 lej.

Hamis indokkal gyűjtöttek adományt, egy személyt őrizetbe vettek
 » A gyanúsítot-

tak 2020 áprilisa 
és 2021 áprilisa 
között a közös-
ségi oldalon 
kilenc állítólagos 
beteg esetét 
mutatták be.

Medve végezhetett egy pásztorral Gernyeszeg határában

Medve okozhatta egy idős pásztor halálát a Maros megyei Gernyeszeg határában. A férfi fia 
vasárnap hajnali öt óra tájban értesítette a Maros megyei rendőrséget a Gernyeszeg köz-
séghez tartozó Marostelekről, hogy nyolcvanéves apja eltűnt a község határában található 
esztenáról. Azonnal elindult egy csapat az idős ember keresésére. Tizenegy rendőrből, négy 

csendőrből, négy hegyimentőből, egy helyi rendőrből és egy vadőrből, illetve egy nyomozó-
kutyából állt össze a csapat, amely a Marostelek és Kisszederjes közötti területen található 
esztenáról eltűnt pásztor keresésére indult, nem sokkal azután, hogy a fia jelentette az el-
tűnését. Végül Aurica Sabău rendőrségi szóvivő arról számolt be, hogy háromszáz méterre a 

juhkarámtól azonosították a férfi holttestét, amelyen több sérülést, vadállat okozta hara-
pásnyomot is találtak. „Nagy valószínűség szerint egy medve sebesíthette meg halálosan a 
pásztort, aki védeni próbálta a juhait, illetve megpróbálta elkergetni a vadállatot” – mond-
ta Kolcsár Gyula, Gernyeszeg polgármestere. A vadállat, miután végzett áldozatával, az erdő 
széléig, a bokrokig hurcolta. A község területén vasárnap reggel háromszor kaptak riasztást 
– nyilatkozta lapcsaládunknak Kolcsár Gyula, aki arról is beszámolt, hogy egyre több a 
medve, amelyek a félreeső falvak gazdaságait látogatják, és egyre agresszívebbek is. Míg 
eddig csak éjszaka jártak, már napközben is tartani kell tőlük. „Hat anyamedvéről tudunk, 
mindegyik két-három boccsal jár, rákaptak a szarvasmarhákra és a juhokra, rendszeresen 
visszajárnak, az emberek pedig rettegnek – mondta a polgármester, hozzátéve, hogy az 
emberek élete és megélhetése forog kockán, hiszen juhaikat, teheneiket kint kell legeltet-
niük a falu határában, nem tarthatják bezárva az udvaron, a pajtában.




