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#medve #kormányrendelet #lehetőség

Körvonalazódik a megoldás
A medvegarázdálkodások elleni sürgősségi beavatkozás részleteiről tájékoztattak
• A veszélyes medvék

azonnali eltávolítására vonatkozó sürgősségi kormányrendelet
gyakorlatba ültetésének folyamatáról
tájékoztatták csütörtökön a csíkszéki
polgármestereket
Csíkkarcfalván. A
Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter
által kezdeményezett
csütörtöki megbeszélésen csaknem húsz
település polgármestere vett részt.

képbe a polgármesterek, akik a segélyhívás után azonnal értesítést
kapnak. Mivel a településvezetők
tökéletesen ismerik a lakosságot és
a környéket, elemi érdekük, hogy
a feszültség és a félelem csökkenjen” – részletezte a polgármesterek
szerepének fontosságát, majd áttért az állatorvosokra. „Többnapos
tárgyalás volt az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatósággal (ANSVSA), a döntés
értelmében pedig az állatorvoson
kívül nem szabad másnak elaltatnia a medvét. Törvény szerint a vadásztársaság vásárolhat magának

dést kössön a beavatkozás érdekében. Ezt az elöljárók választják ki.
Az utólag kiadott miniszteri rendelet értelmében ezer lejt térít meg
havonta a minisztérium a beavatkozások számától függetlenül, a szerződés fennmaradó összege pedig a
hivatalt terheli. A rendelet szerint a
csendőrség feladata a helyszín biztosítása és biztonságossá tétele.”

Eljárási rend
A tanácsadó ezután rátért a sürgősségi beavatkozás fázisaira. „A fent
említett személyek és hatóságok

vagy támad, esetleg a távol tartására kialakított védelmi eszközöket
(pl. villanypásztor, kerítés) áttöri.
„Ezekben az esetekben az állatot
el kell altatni és áthelyezni. Itt lépnek előtérbe az állatorvosok, akik
a helyzetet és az állat ingerültségét
figyelembe véve döntenek. Véleményünk szerint nem megoldás az
áthelyezés, de ezt bizonyítanunk is
kell. Ezért is döntöttünk az egyedek
megjelölése mellett az altatást követően. Így amennyiben a medve
más lakott területen is feltűnik, már
több esély van egyéb beavatkozásra
is” – közölte. A jelölés egyik módja,
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Ismerik a helyzetet
A szakember elmondta, az első sürgősségi kormányrendeletben még
voltak hiányosságok, ezért a lakott
területeken észlelt medvejelenlét
esetében igyekeztek megoldásokat
biztosítani az új rendeletben. „A
sürgősségi helyzetekben kerülnek

Meglátások, félelmek
A javaslatok kapcsán a településvezetők részéről az volt az általános
tapasztalat, hogy az állatorvosok
nem vállalják a medvékkel kapcsolatos beavatkozásokat, akik pedig
igen, azoknak a többsége nem rendelkezik fegyverviselési engedélylyel. A legjobb megoldás az lenne,
ha a vadásztársaság kezében lenne a kilövés lehetősége, elvégre ők
értenek a lőfegyverekhez. „Az állatorvosnak nem ez a szakterülete,
és félnek is a következményektől”
– ez a polgármesterek egyöntetű véleménye. A tanácsadó
szerint az olyan települések
esetében, ahol több vadászegyesület között vannak
felosztva a területek, csak
az egyikkel kell szerződést
kössenek a polgármesteri
hivatalok a probléma megoldására. A településvezetők a
csendőrség részéről határozottabb
fellépést sürgettek, mivel – mint
elhangzott – sok helyen nagy számban gyűlnek össze a helybéliek a riasztás helyszínén. Az is elhangzott,
hogy a medvék etetése is hozzájárul
az állat közeledéséhez. „A medvelesek megszüntetéséről a napokban
egyeztettünk. Meg lesznek tiltva
a turisztikai célú medveetetések,
kivétel csak a vadgazdálkodó lesz.
A turisztikai kirándulások csak az
állat természetes környezetében
lesznek megengedettek” – tette világossá Fodor. A végleges tervezetet
a képviselőháznak kell majd elfogadnia.
Hasonló találkozót Maros megyében, illetve Udvarhelyszéken is
tartanak a következő napokban.

beavatkozás

M

ivel kevés önkormányzat
kötötte meg a szükséges
szerződéseket a vadásztársaságokkal és az állatorvosokkal, továbbá van még lehetőség a
szabályozás módosítására, több
tájékoztatót is szerveztek a Hargita
és Maros megyei polgármestereknek. Az első találkozót a csíkszéki
elöljárók számára tegnap tartották
Csíkkarcfalván. Arról, hogy mit
tehetnek a településvezetők egyegy medvetámadás vagy medvejelenlét esetén, Fodor József Tamás,
Tánczos Barna környezetvédelmi
miniszter tanácsadója tájékoztatta
a jelenlévőket.

„A hivatalok a vadásztársaságokkal
kötött szerződéshez hasonlóan az
állatorvosokkal is megállapodást
kell kössenek. Az állatorvosok felelőssége az altatószérum elkészítése
és tárolása. Az elaltatott állatot a
vadásztársaság kell elszállítsa, az
állatorvos pedig szintén velük kell
tartson” – mondta, hozzátéve, ez a
szabályozás a Hivatalos Közlönyben augusztusban jelent meg.

altatófegyvert, de nem tárolhatja
és nem alkalmazhatja az altatószereket” – világosított fel a viszszásságról, amelyet, mint mondta,
igyekeztek megváltoztatni, de az
említett hatóság elutasította a kérelmet. A vadásztársaság felelősségvállalásával kapcsolatban elmondta, ők azok, akiknek van szolgálati
fegyverük és szükség esetén közbe
tudnak avatkozni. „Mivel településekről beszélünk, a hivatal csak
egy vadásztársasággal kell szerző-

mind jelen kell legyenek egy ilyen
esetnél. A klasszikus forgatókönyv
szerint helyben kell dönteni a kilövésről. Ugyanakkor figyelembe kell
venni, milyen kockázati kategória
érvényesül az adott helyzetben” –
magyarázta. Ha az állat csak betéved a közigazgatási területre, vagy
az emberi jelenlétre elmenekül,
akkor alacsonyabb besorolású veszélyt jelent. A közepes kategória
akkor érvényesül, ha a vad nem ijed
meg az embertől, nem menekül el,

A medveproblémákkal
kapcsolatos tapasztalataikról
és javaslataikról beszéltek
a csíkszéki településvezetők
a találkozón
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mint mondta, a fülszám és a bőr alá
helyezett mikrochip, amelynek számát a jegyzőkönyvbe is be kell írni.
A másik megoldás a földrajzi helymeghatározás (GPS) alapú nyakörv
használata, amellyel pontosan követhető az állat által bejárt terület.

Székelyföld is fejlődhet a Saligny program révén
• Utak, víz- és csatornahálózatok épülhetnek, újulhatnak meg, illetve a gázhálóza-
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z RMDSZ keretében működő
Székelyföldi Önkormányzati
Tanács (SZÖT) kezdeményezésére jött létre az online tájékoztató,

amelyen 109 Hargita, Kovászna és
Maros megyei önkormányzati vezető vett részt. Mint a SZÖT elnöke,
Barti Tihamér tájékoztatott, ez jó
alkalom volt arra, hogy a polgármesterek, alpolgármesterek konkrét kérdésekre kaphassanak olyan
választ, amely az ő településükön

elképzelt fejlesztésekre vonatkozik.

Fontos fejlesztések jöhetnek
Az volt a cél, hogy a kapott válaszok
segítségével a lehető legjobb projekteket tudják összeállítani. Az Ang-

niszterrel, hogy a székelyföldi önkormányzati vezetők felkészülten
várták a programot, és reményeim szerint nagyon sok
fejlesztés fog megvalósulni
itt. Mivel a Saligny program keretösszege óriási,
50 milliárd lej, a legtöbb
településen fontos beruházások jöhetnek létre ennek
köszönhetően. Az biztos,
hogy Székelyföldön is egy
komoly fejlesztési időszak következik” – szögezte le Barti Tihamér.

Saligny program

tok is újabb települések számára válhatnak elérhetővé az Anghel Saligny program
révén. Az ezzel kapcsolatos fontosabb gyakorlati tudnivalókról tájékoztatta Cseke Attila fejlesztési miniszter Székelyföld RMDSZ-es polgármestereit és alpolgármestereit.

hel Saligny program szerdán megjelent a Hivatalos Közlönyben, és
innen számítva 45 napjuk van az önkormányzatoknak az igénylések benyújtására – közölte Barti. Rámutatott – és erre az érintettek figyelmét
is felhívták –, hogy aszfaltozásra
csak olyan utcák esetében ad támogatást a Saligny program, ahol már
elkészült a közművesítés (víz- és
csatornahálózat), vagy szerződéssel igazolható, hogy ez folyamatban
van és két éven belül befejeződik.
„Azt tapasztaltuk Cseke Attila mi-

