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„Ez így nem mehet tovább”
Gernyeszegi fórum: kiegészítésre szorul Tánczos Barna rendelete

S Z U C H E R  E R V I N

N agy a bánat és még nagyobb 
a felháborodás a Maros me-
gyei Gernyeszegen, illetve a 

hozzá tartozó Teleken és Kis illyében, 
ahol széttépett a medve egy nyolcvan-
esztendős férfi t. A kedden délután 
utolsó útjára kísért pásztor a második 
Maros megyei áldozat volt a hétvé-
gén: az elsőt, egy felsőrépai juhászt 
egy nappal korábban a Kelemen- 
havasokban ölt meg a nagyvad. A 
sajtó és a magas rangú politikusok 
érkezésének hírére tegnap délelőtt 
közel száz községbeli lakó gyűlt ösz-
sze a gernyeszegi polgármesteri hiva-
tal előtt. Többnyire olyanok, akiknek 
gazdaságában és állatállományában 
pusztított a nagyvad.

Tényszerűen cáfolják

A tanácskozást megelőzően újabb két 
támadást jelentettek a helybéliek: az 
éjszaka folyamán a villanypásztor 
kábeleit elszakítva Teleken lovakra 
támadott a vadállat, Kisillyében pe-
dig hajnalban kertekbe tört be egy 
másik példány, amelyet a csendőrök 
és a rendőrök segítségével sikerült 
elkergetni. A fórum ideje alatt újabb 
üzenet érkezett egy teleki gazdától, 
akinek juhai között garázdálkodott 
a medve. „Ez így nem mehet tovább, 
hiszen az emberek rettegésben élnek! 
Úgy vagyunk itt, Gernyeszeg néhány 

falujában, mint az állatkertben, vil-
lanypásztorral bekerítve. Ha ki aka-
runk menni az utcára, a szomszédba 
vagy a boltba, ki kell kapcsolnunk az 
áramot, hogy ki tudjunk lépni az ud-
varról” – vázolta a helyzetet Kolcsár 
Gyula. A Marosvásárhely és Szászré-
gen között félúton fekvő község pol-
gármestere szerint jó volna, ha végre 
az ország túlsó felén is úgy látnák: az 
emberélet mindennél többet ér.

Azonos álláspontot képvisel Kol-
csár Károly RMDSZ-es honatya is, aki 
állatorvosként kihangsúlyozta, hogy 

ő nagyon szereti a négylábúakat, de 
még jobban az embereket. „Az em-
beri élet fontosabb az állaténál, és 
fontosabb a bukaresti tömbházban 
tevékenykedő nem kormányzati szer-
vezetek véleményénél” – jelentette ki, 
majd azt javasolta a medvepopuláció 
mérséklése ellen hangoskodó alapít-
ványok vezetőinek, hogy töltsenek 
egy hetet a juhnyáj mellett. Liberális 
kollégája, Cristian Chirteş számada-
tokkal rukkolt elő. A román parlament 
egyetlen erdőmérnöke elmondta: míg 
a második világháború után a hazai 

medveállományt mintegy nyolcszáz 
példány alkotta, manapság legkeve-
sebb hatezer vadat tartanak számon 
– egyesek szerint ennek a másfél-, 
kétszeresét is. Chirteş cáfolta, hogy a 
medvék életterük zsugorítása miatt 
lennének kénytelenek a lakott terüle-
tek közelében vagy akár a települése-
ken keresni az élelmet. Miként azt is, 
hogy az erdei gyümölcsök leszürete-
lése miatt alakulna így a helyzet. „A 
vágások ellenére Románia nagyobb 
erdőfelülettel rendelkezik ma, mint 
ötven évvel ezelőtt. Ráadásul tízszer 
kevesebb erdei gyümölcsöt gyűjtünk 
be, mint 1989 előtt. Csakhogy a med-
ve egy intelligens, ugyanakkor op-
portunista állat. Rájött, hogy sokkal 
könnyebben beszerezheti az élelmet 
az esztenákon meg a települések kö-
zelében, mint az erdőben” – fogalma-
zott a liberális szenátor.

Félmegoldásnak tartják

Mindkét szakpolitikus üdvözölte a 
Tánczos Barna környezetvédelmi 
miniszter kezdeményezésére elfoga-
dott sürgősségi kormányrendeletet, 
melynek értelmében azonnal eltávo-
lítható lesz minden olyan nagyvad, 
amely a településeken belül veszé-
lyezteti a lakosságot. Csakhogy eny-
nyi nem elégséges – hangzott el 
a tegnapi vitafórumon. A medve 
– mondhatni szerencsére – inkább 
a települések kültelkein garázdál-
kodik. A hétvégi két tragédia is er-
ről tanúskodik. Másrészt az RMDSZ 
nyomására elfogadott rendelkezés 
nem oldja meg a medvepopuláció 
szabályozását. Kolcsár Károly sze-
rint a nagyvadak számát vissza kell 
szorítani az 1980-as, 90-es 
évek szintjére. Cristian Chir-
teş is arról beszélt, hogy a 
Tánczos-féle sürgősségi ren-
delet jó, de nem a bajok meg-
előzését célozza. Olyan tör-
vényre lenne szükség, mint 
Európa többi részében, ahol 
barnamedvék élnek – véleke-
dett a PNL szenátora. Az erdészmér-
nök végzettségű politikus felsorolta 
azokat az uniós államokat, amelyek 
nem tiltották be a medvevadászatot. 
„A 2016-ban, Dacian Cioloş minisz-
terelnöksége idején elfogadott, a 
medvék kilövését tiltó törvény rosz-
sz, és mielőbbi módosításra szorul. 
A medvének nincsenek természetes 
ellenségei, ezért az állományt csak 
a vadászat által lehet szabályozni” – 
hívta fel a fi gyelmet Chirteş. Ugyan-
ezt próbálta nyomatékosítani Ioan 
Lazăr, a megyei halász-vadász egye-
sület elnöke is, aki szerint az állatvé-
dő szervezeteknek tudniuk kellene, 
hogy vadászat híján a településeket 
ellepnék az erdőben élő állatok.

Elkeseredett gernyeszegiek. 
„Mintha állatkertben élnénk”
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KÁPOLNÁSI  ZSOLT

Találkozásom 
egy udvarhelyi Medvével

B e kell vallanom, hogy nem a szívem 
csücske a román rendőrség. Átlagos 
székelyként tovább csökkentette a 

rend őreihez való bizalmamat az a nyelvi vá-
laszfal, amellyel értelmiségiként én még csak 
megküzdök valahogy, na de mihez kezd Mari 
néni mondjuk a varsági tanyavilágból, ha éle-
te nagy drámáját akarja elmesélni a craiovai 
felmenőkkel rendelkező helyi egyenruhásnak. 
És különben is: nem az volna a természetes, 
ha egy vegyes népességű vidéken a rend őrei 
közül legalább néhányan beszélnék a lakos-
ság nyelvét? Mint – ne adj’ Isten – Barceloná-
ban, ahol mondjuk Pepp Guardiola rendesen 
meglepődne, ha spanyolul igazoltatnák… 

Szóval ilyen alaphelyzetben került sor a 
minap az éppen sikeresen abszolváló nagy 
fiacskám elleni merényletre. Történt ugyanis, 

hogy a meglehetősen nagy anyagi erőfeszí-
tésekkel megvásárolt, trendi, Kross márkájú 
kerékpárjának nyoma veszett a lépcsőhá-
zunk földszintjéről. A kötelező szidások után 
(Miért nem kötöd le, fiam, rendesen azt a 
nyavalyás bicajt?) próbáltam lehiggadni és 
elfelejteni a családi költségvetésben előállt 
deficitet, amikor furcsa ötlettel állt elő a fe-
leségem: nem kéne jelenteni a rendőrségen? 
Egyből eszembe jutott a 2016-os Európa-baj-
nokságon feltört Daciám esete, amikor a 
marseille-i vendéglátónk hasonló dilemmá-
mat azon megjegyzés kíséretében nevette ki, 
hogy „Ugyan már, hisz naponta 40 szurkolói 
autót törnek fel!” 

No de úgy alakult, hogy másnap csalá-
di vonatozás volt a program, és ha már az 
állomás felé épp a rendőrség előtt vezetett el 
utunk, hát egy kis „declarație”-ban (bejelen-
tés) megemlítettem az esetet, azzal a nem is 
hátsó gondolattal, hogy majd szépen jegy-
zőkönyvezik a fiúk, majd megnézik az FCSB 
aznapi szereplését (ha már a Dinamo rég nem 
szerepel európai porondon). Én meg maradok 
a lehetőséggel: fiam közelgő szülinapjára 

újból vehetek egy minőségi kerékpárt. Családi 
kirándulásunk célja az erdélyi szász kultúra 
egyik legszebb teljesítménye, a segesvári vár 
meglátogatása volt. És ekkor, a középkor óta 
lakott várban, a továbbra is elmaradó nyugati 
turisták között sétálgatva kaptam az első 
telefonhívást a Medvétől. Azaz Ursutól, az 
udvarhelyi rendőrség egyik alkalmazottjától, 
aki kérdések sokaságát tette fel az ominózus 
kerékpárral kapcsolatban. „Neki is el kell 
számolnia a munkaidővel” – volt az első 
gonosz gondolatom. Aztán néhány óra múlva 
jött messengeren a döbbenet a „videóbíró” 
képében: drága kerékpárunkat látjuk, amint 
a művelődési ház előtt „krossozik el”, a nye-
regben egy, az élet által megviselt úriember. 
Biciklink új tulajdonosa hamarosan horogra 
is került, sőt a legújabb tulajdonos is. Közben 
ugyanis 50 lejért már gazdát is cserélt a brin-
ga. Te jó ég! Hisz ez olyan, mintha Toni Kroost 
5000 euróért vinnék a Real Madridtól! 

Nem maradt más hátra, mint hogy kitöltsek 
egy Ursus sört és további sikeres leleplezé-
seket kívánva emeljem poharam Domnu Ursu 
egészségére!

• J E G Y Z E T  

Újabb medvetámadás
Medve támadt egy 46 éves férfi-
ra hétfőn este egy Kászonújfalu 
közelében lévő esztenán. A ju-
hászt több mellkasi és hastájéki 
sérüléssel szállították kórházba. 
András Zoltán, Kászonaltíz 
polgármestere az Agerpres 
hírügynökségnek elmondta, a 
férfi megpróbálta elkergetni a 
juhokat kerülgető medvét, mire 
a nagyvad rátámadt és megha-
rapta. Kiss Edit, a csíkszeredai 
megyei sürgősségi kórház 
szóvivője elmondta, a férfit 
hétfőn 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 gaz-
daságba törnek be a medvék a 
környéken, a községhez tartozó 
településeken. 

• RÖVIDEN 

• Jó, de mielőbbi kiegészítésre szorul a környezetvédelmi tárca néhány nappal 
ezelőtt elfogadott sürgősségi kormányrendelete, amelynek értelmében azonnal el-
távolítható lesz minden olyan nagyvad, amely a településeken belül veszélyezteti a 
lakosságot – hangzott el azon a gernyeszegi fórumon, amelyet a tragédiába torkollt 
múlt hét végi medvetámadás kapcsán szerveztek.




