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TÁNCZOS BARNA KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTER SZERINT EGYRE TÖBB ELŰZÖTT NAGYVAD TÉR VISSZA LAKOTT TERÜLETRE

» KRÓNIKA

R

átámadott egy medve hajtóira a Prahova megyei Comarnic településen, ezért
a beavatkozást biztosító csapat
vadász tagja lelőtte a nagyvadat. A környezetvédelmi minisztérium szombati tájékoztatása
szerint pénteken este riasztották

Visszatérő veszély. Az elhajtás sokszor csak ideiglenes megoldás

a hatóságokat a 112-es segélyhívó számon, hogy Comarnicon
egy medve behatolt egy gazda-

ság udvarára. A helyszínre kiszálló, a beavatkozást végrehajtó csapat tagjai – a csendőrség,

a rendőrség, a vadásztársaság
képviselője, egy állatorvos és a
polgármester – azonosították a
behatoló egyedet: egy körülbelül 120 kilogrammos, négyéves
hím medvét, amely már máskor
is károkat okozott, háziállatokat pusztított el a településen,
ahonnan korábban már elhajtották. Az újabb, hasonló jellegű
beavatkozás végén azonban –
amikor a hajtók csapata már a
jelentést készítette – a nagyvad
hirtelen visszatért, és agreszszív magatartást tanúsított. Az
egyértelmű vészhelyzet láttán a
csapat tagjai azonnal a kilövés
mellett döntöttek, amelyet a vadász sikeresen végrehajtott.
A minisztérium jelezte, a beavatkozás biztonságos körülmények között zajlott, ember
nem sérült meg. A szaktárca
közleményében emlékeztetett,

ez már a második eset, amikor ki kell lőni egy nagyvadat az új „medverendeletek”
szabályozásai szerint: egy
héttel korábban az Argeş megyei Rucăr településen jártak
el hasonló módon. „Sajnos egyre több medve tér vissza lakott
területre, az emberek udvaraira, annak ellenére, hogy már
többször elhajtották őket. Gratulálok a beavatkozást biztosító
csapatnak, hogy hatékonyan
jártak el, a lakosságnak pedig
azt ajánlom, jelezzen minden
olyan esetet a 112-es segélyhívó számon, amikor medvét
látnak településen” – fogalmazott Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter, aki szerint
az újabb eset is azt bizonyítja,
hasznosak a nyáron elfogadott
medverendeletek, amelyek akár
életet is menthetnek.

HIRDETÉS

Ökumené Nagyváradon
» KRÓNIKA
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agyváradon tartották az
Üzenet NEKtek! elnevezésű,
Őszi hétvége az ökumené jegyében programsorozatot. A tegnap zárult esemény kulturális
programokkal, prózai előadásokkal, könnyűzenei koncertekkel kiegészített ökumenikus
találkozó volt, amelyet példaértékű módon, közösen szervezett meg a Nagyváradi Római
Katolikus Püspökség és az idén
százéves
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület. A
kétnapos esemény ideje alatt
a Nagyváradi Római Katolikus
Püspökség előtt állították ki az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által az 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusra
készíttetett virágkocsit, amely
az egyik legismertebb magyarországi eucharisztikus csodának, a bátai vércsodának állít
emléket. A középkorban történt
eucharisztikus csoda és Szent
Vér ereklyéje a települést országos hírű kegyhellyé tette, amelyet királyaink is rendszeresen

felkerestek, temploma pedig az
ország nemzeti szentélye lett. A
váradi esemény résztvevőit Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi)
közigazgatási államtitkára köszöntötte. Köszöntőjében a kongresszusra utalva úgy fogalmazott, hogy az egész magyarság
számára felemelő lelki esemény
volt, amelyből érdemes és kell
is táplálkoznunk. Ahhoz pedig,
hogy a magyarság megmaradjon
a Kárpát-medencében, a közösségek építésére van szükség. Ezért
támogatja a magyar kormány a
külhoni közösségi kezdeményezéseket az óvoda- és iskolaépítési, a templomfelújítási program
vagy a közösségi házak létesítése révén – tette hozzá a közigazgatási államtitkár. Latorcai Csaba kiemelte: míg a 2010 előtt a
szocialista-liberális kormány 9,1
milliárd forintot fordított nemzetpolitikai célokra, addig a polgári kormány alatt a határon túli
támogatások összege folyamatosan nőtt, 2010 óta megtízszereződött, több mint 90 milliárd
forintot érve el.

Az eucharisztikus kongresszusra készített virágkocsi a bazilika előtt

ERDON.RO
FORRÁS:

Immár másodszor lőttek ki
medvét a lakott területre
behatoló nagyvadak elleni
beavatkozást szabályozó új
rendeletek nyári bevezetése
óta. A hétvégi Prahova megyei eset során az elhajtott
medve hirtelen visszatért, és
emberéletet veszélyeztetett,
ezért kellett végezni vele.
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Kilőttek egy medvét, mert rátámadt a hajtóira

