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GERNYESZEGI FÓRUM: KIEGÉSZÍTÉSRE SZORUL TÁNCZOS BARNA RENDELETE, NEM CSAK A „HÁZI MEDVÉK” JELENTENEK VESZÉLYT

Medvepanasz-áradat az emberhalál után
Jó, de mielőbbi kiegészítésre szorul 
a környezetvédelmi tárca néhány 
nappal ezelőtt elfogadott sürgős-
ségi kormányrendelete, amelynek 
értelmében azonnal eltávolítható 
lesz minden olyan nagyvad, amely 
a településeken belül veszélyezteti a 
lakosságot – hangzott el azon a ger-
nyeszegi fórumon, amelyet a tragédi-
ába torkollt hétvégi medvetámadás 
kapcsán szerveztek. Szakemberek 
szerint Romániának mielőbb vissza 
kell térnie a 2016 előtti gyakorlathoz, 
és szabályoznia kell a túlszaporodott 
medvepopulációt.

 » SZUCHER ERVIN

N agy a bánat és még nagyobb a felhá-
borodás a Maros megyei Gernyesze-
gen, illetve a hozzá tartozó Maros-

teleken és Kisillyében, ahol széttépett a 
medve egy 80 esztendős férfi t. A tegnap 
délután utolsó útjára kísért pásztor a máso-
dik Maros megyei áldozat volt a hét végén: 
az elsőt, egy felsőrépai juhászt egy nappal 
korábban a Kelemen-havasokban ölt meg 
a nagyvad. A sajtó és a magas rangú poli-
tikusok érkezésének hírére tegnap délelőtt 
közel száz községbeli lakos gyűlt össze a 
gernyeszegi polgármesteri hivatal előtt. 
Többnyire olyanok, akiknek gazdaságában 
és állatállományában pusztított a nagyvad.

Ciprian Nădăşan juhai közé fényes nap-
pal tört be a medve. A pásztorok meg sem 
próbálták elkergetni a ragadozót, hiszen az 
már semmiféle zajra nem reagál. Csak sza-
ladtak, amerre láttak, így menekültek meg. 
„Naponta nem egy medvével találkozunk, 
hanem hárommal-néggyel egymás után. 
Némelyiknek kölykei is vannak. Teljesen 
ki vagyunk szolgáltatva, senki nem óv 
minket” – adott hangot elkeseredésének 
a teleki középkorú férfi , aki szerint nincs 
min csodálkozni, ha a fi atalok tömegesen 
hagyják el a vidéki településeket. A kisily-
lyei Vajda Noémi arról beszélt lapunknak, 
hogy az elfajult helyzet miatt a falubeliek 
nem engedik ki a házból a gyermekeket. 
A szintén Kisillyében lakó Böjthe Enikő 
arról számolt be a Krónikának, hogy éle-
tük horrorfi lmmé változott. „Minden éjjel, 
és újabban minden nap medvetámadás 
van a faluban. Sem aludni, sem élni nem 
tudunk. A tegnapelőtt mentőt kellett hív-
nom a lányomhoz, mert a medveüvöltéstől 
pánikrohamot kapott” – panaszolta el az 
elkeseredett édesanya. Szerinte könnyen 
megeshet, hogy az állataik elvesztése mi-

att kárpótlásra jogosult gazdák közül lesz, 
aki már nem éri meg a segély folyósítását, 
mert addig széttépi a medve. A Marosvá-
sárhelytől 18 kilométerre fekvő, félreeső 
falucskában lakó nő arra is kitért, hogy az 
öregek közül sokaknak még telefonkészü-
léke sincs, hogy a 112-es számot tárcsázza.

Tényszerűen cáfolják 
a „méregzöldeket” a politikusok
A tanácskozást megelőzően újabb két tá-
madást jelentettek a helybéliek: az éjszaka 
folyamán a villanypásztor kábeleit elsza-
kítva Teleken lovakra támadott a vadállat, 
Kisillyében meg hajnalban kertekbe tört be 
egy másik példány, amelyet a csendőrök és 
a rendőrök segítségével sikerült elkergetni. 
A fórum alatt egy újabb üzenet érkezett 
egy teleki gazdától, akinek a juhai között 
garázdálkodott a medve. „Ez így nem me-
het tovább, hiszen az emberek rettegés-
ben élnek! Úgy vagyunk itt, Gernyeszeg 
néhány falujában, mint az állatkertben, 
villanypásztorral bekerítve. Ha ki akarunk 
menni az utcára, a szomszédba vagy a bolt-
ba, ki kell kapcsolnunk az áramot, hogy 
ki tudjunk lépni az udvarról” – vázolta a 
helyzetet Kolcsár Gyula. A Marosvásárhely 
és Szászrégen között félúton fekvő község 
polgármestere szerint ideje volna, ha az or-
szág túlsó feléből is úgy látnák: az emberé-
let mindennél többet ér.

Azonos álláspontot képvisel Kolcsár Ká-
roly RMDSZ-es honatya is, aki állatorvos-
ként hangsúlyozni kívánta, hogy ő nagyon 
szereti a négylábúakat, de még jobban az 
embereket. „Az emberi élet fontosabb az 
állaténál, és fontosabb a bukaresti tömb-
házban tevékenykedő nem kormányzati 
szervezetek véleményénél” – jelentette ki, 
majd azt javasolta a medvepopuláció mér-
séklése ellen hangoskodó szervezetek ve-
zetőinek, töltsenek egy-egy hetet a juhnyáj 

mellett. „Vagy nézzenek azok szemébe, 
akik az elmúlt években a medvetámadá-
sok következtében elveszítették valamelyik 
családtagjukat, és mondják meg nekik, 
hogy ez így van rendjén!” – javasolta a 
„méregzöldeknek” a parlamenti képviselő.

Liberális kollégája, Cristian Chirteş szám-
adatokkal rukkolt elő. A román parlament 
egyetlen erdőmérnöke elmondta, hogy míg 
a második világháború után a hazai med-
veállományt mintegy nyolcszáz példány 
alkotta, manapság legkevesebb hatezer va-
dat tartanak számon – egyesek szerint en-
nek a másfél, kétszeresét is. Chirteş cáfolta, 
hogy a medvék életterük zsugorítása miatt 

lennének kénytelenek a lakott területek kö-
zelében vagy akár a településeken keresni 
az élelmet. Mint ahogy azt is, hogy az erdei 
gyümölcsök leszüretelése miatt alakulna 
így a helyzet. „A vágások ellenére Romá-
nia nagyobb erdőfelülettel rendelkezik ma, 
mint ötven évvel ezelőtt. Ráadásul tízszer 
kevesebb erdei gyümölcsöt gyűjtünk be, 
mint 1989 előtt. Csakhogy a medve egy in-
telligens, ugyanakkor opportunista állat. 
Rájött, hogy sokkal könnyebben beszerez-
heti az élelmet az esztenákon meg a telepü-
lések közelében, mint az erdőben” – hang-
súlyozta a liberális szenátor.

Félmegoldásnak tartják 
Tánczos rendeletét
Mindkét szakpolitikus üdvözölte a 
Tánczos Barna környezetvédelmi minisz-
ter kezdeményezésére elfogadott sürgős-
ségi kormányrendeletet, amelynek ér-
telmében azonnal eltávolítható minden 
olyan nagyvad, amely a településeken 
belül veszélyezteti a lakosságot. Csakhogy 
ennyi nem elégséges – hangzott el a teg-
napi vitafórumon. A medve – mondhatni 
szerencsére – inkább a települések kültel-
kein garázdálkodik inkább. A hétvégi két 
tragédia is erről tanúskodik. Másrészt az 
RMDSZ nyomására elfogadott rendelkezés 

nem oldja meg a medvepopuláció szabá-
lyozását. Kolcsár Károly szerint a nagyva-
dak számát vissza kell szorítani az 1980-
as, 90-es évek szintjére. Cristian Chirteş is 
arról beszélt, hogy a Tánczos-féle sürgős-
ségi rendelet jó, de nem a bajok megelő-
zését célozza. Olyan törvényre lenne szük-
ség, mint Európa többi részében, ahol 
barna medvék élnek – vélekedett a PNL 
szenátora. Az erdészmérnök végzettségű 
politikus felsorolta azokat az uniós álla-
mokat, amelyek nem tiltották be a med-
vevadászatot. „A 2016-ban, Dacian Cioloş 
miniszterelnöksége idején elfogadott, a 
medvék kilövését tiltó törvény rossz, és 
mielőbbi módosításra szorul. A medvének 
nincsenek természetes ellenségei, ezért az 
állományt csak a vadászat által lehet sza-
bályozni” – hívta fel a fi gyelmet Chirteş. 
Ugyanezt próbálta nyomatékosítani Ioan 
Lazăr, a megyei halász-vadász egyesület 
elnöke is, aki szerint az állatvédő szerve-
zeteknek tudniuk kellene, hogy vadászat 
híján a településeket ellepnék az erdőben 
élő állatok. Az is jól tükrözi a faj túlszapo-
rodását, hogy évekkel ezelőtt Gernyesze-
gen még az erdőben sem lehetett medvét 
látni. A tanácskozáson felszólaló Péter Fe-
renc megyei tanácselnök feltette a kérdést, 
hogy miként válhat versenyképessé a hazai 
mezőgazdaság és állattenyésztés, ha a ret-
tegésben tartott gazdák egy része túladott 
a földjein és a jószágain, vagy villanypász-
torra, tucatnyi kutyára és őrökre költi el be-
vétele jelentős részét.

A parlamenti többség megvan, 
a politikai akarat hiányzik
Kérdésünkre, hogy a Nemzeti Liberális 
Párt és az RMDSZ miért úgy nyilvánul meg, 
mintha ellenzékből politizálna, és miért 
nem módosította eddig a törvényt, illet-
ve a minisztériumot miért nem utasította, 
hogy ne csupán egy felemás sürgősségi 
kormányrendeletet bocsásson ki, mind 
Chirteş, mind Kolcsár belátta, hogy a ko-
alíción belül sincs teljes egyetértés. Míg 
az RMDSZ honatyái közül mindenki a ve-
szélyes medvék ártalmatlanítása mellett 
foglaltak állást, a PNL-ben és a Mentsétek 
meg Romániát Szövetségben (USR) akad-
nak túlzottan állatpárti politikusok is. A két 
Maros megyei honatya a központi román 
sajtó, a külföldi média, valamint az állat-
védők nyomásgyakorlását is felemlegette. 
Felvetésünkre, hogy amikor a saját fi zeté-
sük emeléséről szavaznak, a parlamenti 
képviselőket nem hatja meg a közvélemény 
álláspontja, Cristian Chirteş és Kolcsár Ká-
roly kijelentették, hogy személy szerint ők 
soha nem támogatták a különleges nyug-
díjak fenntartását. Az első mandátumá-
nál tartó RMDSZ-es képviselő hozzátette: 
egyrészt amennyiben a környezetvédelmi 
minisztérium nem tökéletesíti a kormány-
rendeletet, ő maga fogja kérni annak kiegé-
szítését, másrészt már az új ülésszak elején 
törvénytervezetet dolgoz ki a medvepopu-
láció csökkentésére.

Mint ismeretes, ezzel szemben több állat-
védő civil szervezet, élen az Agent Green-
nel, azzal vádolja Tánczos Barna tárcaveze-
tőt, hogy a „vadászok minisztere” lett, az ő 
érdekeiket képviseli, nem veszi fi gyelembe, 
hogy a medve védett állat, pedig a szaktár-
ca vezetőjeként neki ezt kellene képvisel-
nie, nem a vadászok érdekeit. A zöldszer-
vezet elnöke, a valamikor közgazdászként 
dolgozó és Bukarestben élő Gabriel Păun a 
napokban az RMDSZ-es miniszter lemon-
dását kérte. 
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 » Kolcsár Károly RMDSZ-es 
honatya állatorvosként hang-
súlyozta, ő nagyon szereti a 
négylábúakat, de még jobban 
az embereket. „Az emberi élet 
fontosabb az állaténál, és fon-
tosabb a bukaresti tömbházban 
tevékenykedő nem kormányzati 
szervezetek véleményénél” – 
jelentette ki, majd azt javasolta 
a medvepopuláció mérséklése 
ellen hangoskodó szervezetek 
vezetőinek, hogy töltsenek egy-
egy hetet a juhnyáj mellett.

Kolcsár Károly parlamenti képviselő szerint vissza kell szorítani a nagyvadak számát 

Juhászra támadt a medve egy Kászonújfaluhoz közeli esztenán

Medve támadt egy 46 éves férfi re hétfő este egy Kászonújfalu közelében levő esztenán. 
A juhászt több mellkasi és hastájéki sérüléssel szállították kórházba. András Zoltán, 
Kászonaltíz polgármestere az Agerpres hírügynökségnek elmondta, a férfi  megpróbálta 
elkergetni a juhokat kerülgető medvét, és akkor a nagyvad rátámadt és megharapta. „Va-
lószínűleg a kutyák riasztották a többi juhászt, akiknek sikerült elkergetniük a medvét” – 

mondta a község elöljárója. Kiss Edit, a csíkszeredai megyei sürgősségi kórház szóvivője 
elmondta, a férfi t hétfő este vitték be a kórházba nem túl súlyos sérülésekkel, és kedd 
reggel haza is engedték, miután sebeit ellátták. András Zoltán szerint az utóbbi időben 
egyre több udvarba, háztáji gazdaságba törnek be a medvék a környéken, a községhez 
tartozó településeken. Régebben az ősz beállta előtt nemigen jártak be a kertekbe a 
medvék, de most már a helyieknek készenlétben kell állniuk egész nyáron, éjjel-nap-

pal. A polgármester szerint az emberek már nem is nyújtanak be kártérítési kérelmet, ha 
a medve megöli egy-egy juhukat vagy tehenüket, „mert tudják, hogy semmit nem érnek 
el, csak az idejüket vesztegetik hiába a bürokrácia útvesztőjében”.




