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Elriasztják a turistákat
Javaslatok a medvék eltávolítására vonatkozó törvény módosítására

A N TA L E R I K A

M aros megyét különösen 
súlyosan érinti a telepü-
lésekre bejáró medvék 

problémája – hívta fel a fi gyelmet 
a környzetvédelmi miniszterhez 
intézett levelében Péter Ferenc, a 

Maros Megyei Tanács elnöke, aki 
arról is beszámolt, hogy Szovátán 
például naponta feltűnik a város 
valamelyik részében egy-egy nagy-
vad. Ez viszont félelemben tartja a 
lakókat és a turistákat is, ugyan-

akkor visszaveti a város gazdasági 
fejlődését, hiszen kevesebb turista 
választja emiatt Szovátát.

Urbanizált külterületekről is 
távolítsák el

A Maros Megyei Tanács szakem-
berei, miután a megye polgármes-
tereivel tanácskoztak, olyan  gya-

korlati javaslatokat fogalmaztak 
meg, amelyek alkalmazása haté-
konyabbá teheti a veszélyes med-
vék azonnali eltávolítására 
vonatkozó sürgősségi kormány-
rendeletet. Kelemen Attila Már-

ton, a Milvus Csoport Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület 
biológusa, tanácsadó, aki részt 
vett a megbeszélésen, a Székely-
hon érdeklődésére elmondta, a 
kormányrendeletet mint keretet 
szeretnék jobbá tenni. Elsősor-
ban azt szeretnék elérni, hogy 
az urbanizált, de külterületnek 
számító területeken is lehessen 
beavatkozni. Ahogy a polgármes-
terek közül többen is megfogal-
mazták, számos olyan  telek van, 
amelyet még  nem nyilvánítottak 
belterületté, és bár az általános 
rendezési tervek felújítása elkez-

dődött, a kérdés rendezése évekig 
is eltarthat. Ezért is lenne fontos a 
mostani jogszabály ilyen irányba 
történő módosítása.  Ugyanakkor 
felmerült a csapdázás kérdése is, 
amelyet szintén jó lenne törvény-

be foglalni. „Az altatás nem úgy 
történik a valóságban, mint a fil-
mekben, hogy meglövik az állatot 
és az azonnal elalszik. Több időbe 
telik, amíg az altatólövedéknek 
megjön a hatása, azalatt pedig az 
állat ideges lesz, agresszívvé vá-
lik” – sorolta a szakember mind-
azt, amire a törvényhozóknak fi-
gyelniük kell.

A protokoll hiánya

Kelemen Attila Márton szerint a 
medvekérdést a szakmai oldalról 
áthelyezték a politikai oldalra. A 
kormányrendeletben nem tértek ki 
arra, hogy milyen altatóanyagot és 
mekkora mennyiséget használhat-
nak egy-egy medve elaltatásához. 
„Eleve nincs egy protokoll az alta-
tóanyag belövéséről, ahogy az sem 
tisztázott, hogy ha a medve belterü-
leten tartózkodik, de mire az altató-
lövedékkel odaérnek, kimegy a kert 
végébe, mi legyen” – sorolta a szak-
ember mindazt, amit belefoglaltak a 
javaslataikba. A medvékkel kapcso-
latban általában még az állatorvo-
soknak is kevés tapasztalatuk 
van, az állatok anatómiai 
felépítését, az izomzatot, a 
zsírréteg lerakódottságát 
is fi gyelembe kell venni az 
altatólövedékek használa-
tánál. A polgármesterekre 
felelősség hárul, de arra a 
kérdésre, hogy milyen pus-
kát használhatnak vagy milyen 
lőszert, nem kaptak utasítást. Jáno-
si Ferenc nagyernyei polgármester a 
Székelyhonnak elmondta, nagyon 
sok hiányossága van a törvénynek, 
például nem létezik infrastruktúra, 
a vadásztársaságok ha akarnak, 
szerződést kötnek a hivatallal, mert 
ez számukra opcionális – sorolta az 
elöljáró, hozzátéve, hogy a ketrecről 
is, amibe az elaltatott medvét he-
lyezik, a polgármesternek kell gon-
doskodnia, de azt nem tudják, hogy 
milyen legyen, mekkora stb.. „A 
Milvus Csoport adott egy ketrecmo-
dellt, mert anélkül nem lehet haté-
konyan tenni a medvék ellen. A fele-
lősséget ránk ruházták, de további 
segítséget nem kapunk” – fogalma-
zott a nagyernyei polgármester. 

 Szovátán már napi látogató 

a medve, ez meg is látszik 

a kirándulók számán
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• A Maros Megyei Tanács szakemberei a megye 
polgármestereivel konzultálva javaslatokat fogalmaz-
tak meg a medvetörvény kiegészítésére, amelyeket 
eljuttattak Tánczos Barna környezetvédelmi minisz-
terhez. Például fontos lenne, hogy a törvény lehetősé-
get adjon az urbanizált külterületekre bejáró medvék 
eltávolítására is.

Az év elejétől összesen 445-ször kérte a lakos-

ság a hatóságok segítségét lakott területen 

megjelent medvék eltávolításához Hargita 

megyében – közölte hétfőn a megyei csen-

dőr-felügyelőség. Az intézmény a diszpécser-

szolgálatához érkező valamennyi segélykérés 

nyomán csendőrökből és rend őrökből álló 

járőregységet küldött a helyszínre. Szeptem-

berben erre 83 alkalommal, a hétvégén pedig öt 

alkalommal volt szükség – idézi az Agerpres a 

csendőrség közleményét. Szombaton és vasár-

nap Balánbányáról, Tarcsafalváról és Székely-

udvarhelyről riasztották a hatóságokat medvék 

jelenléte miatt. A Hargita megyei rendőrség 

tájékoztatása szerint a hétvégén Balánbányáról 

három segélykérés érkezett, az első két riasztás 

nyomán a csendőrök elhajtották a városban 

megjelent medvéket. A harmadik hívást egy 

férfitól kapták, aki azt jelezte, hogy látott egy 

anyamedvét három boccsal a helyi stadion 

közelében. A rendőrség közlése szerint a hely-

színre rövid idő alatt kiérkező járőregység nem 

talált rá az anyamedvére, ennek ellenére a férfi 

a későbbiekben is többször jelezte a nagyvad 

jelenlétét a 112-es segélyhívó számon. Az illetőt 

figyelmeztették, hogy bírságot kaphat, ha a 

továbbiakban is hamis riasztásra használja az 

egységes segélyhívó rendszert. Az anyamedvé-

re nem találtak rá a járőrök a jelzett helyszínen 

és a közelében – olvasható a közleményben. 

Tarcsafalváról a hatóságokat egy nő riasztotta, 

akinek az udvarába hatolt be egy medve, meg-

sebesítve a házőrző kutyát. A nagyvad távozott, 

mire a csendőrök a helyszínre értek. A hétvége 

legutolsó segélykérése egy székelyudvarhelyi 

férfitól érkezett, aki a város egyik parkjában 

látott medvét. A helyszínre kiérkező rendőrök 

nem találtak rá a vadra sem a parkban, sem a 

környező utcákban.

Csak a szokásos: medvenagyüzem a hétvégén

Az aradi vértanúkra 
emlékeznek
Gyergyószentmiklóson október 

6-án a városi temetőben, a 

Szent Miklós római katolikus 

templomban, valamint a Szent 

István-templom melletti téren 

is megemlékeznek az aradi 

vértanúkról. Október 6-án egész 

nap lehetőség lesz gyertyát, 

mécsest gyújtani, imádkozni a 

Szent István téren kihelyezett 

aradi vértanúk arcképcsarnoka 

előtt – ismertette Fórika Sebes-

tyén, a Gyergyószentmiklósi 

Művelődési Központ igazgatója. 

A megemlékezés 17 órakor 

kezdődik a városi temetőben, itt 

a római katolikus, református, 

unitárius egyházak képviselői 

osztják meg gondolataikat a 

jelenlévőkkel, és imádkoznak 

a vértanúkért. A koszorúzá-

si szándékot október 5-én, 

kedden 16 óráig lehet jelezni 

a 0787-755294-es telefonszá-

mon. A koszorúzást követően 

a temetőből néma csendben 

sétálnak át a megemlékezők a 

Szent Miklós római katolikus 

templomba, ahol a Domokos 

Pál Péter Dalkör női kórusának 

éneke és szavalatok emelik a 

hangulatot. A megemlékező 

műsor keretében ezúttal nem 

történész vagy történelemtanár 

idézi fel a vérzivataros múltat. 

Az Erdős Annamária történe-

lem szakos tanár felhívására a 

Salamon Ernő Gimnázium 11. 

osztályos diákjai által írt esszék 

közül Vormair Hanna alkotása 

lett a legjobb, ezt olvassa fel a 

jelenlévőknek. Az ünnepi szent-

mise 18 órakor kezdődik.

Vízszünet
A Harvíz Rt. regionális vízszol-

gáltató tájékoztatja ügyfeleit, 

hogy javítási munkálatok miatt 

szünetel a vízszolgáltatás szer-

dán 10–15 óra között Csíkszere-

dában a Decemberi forradalom 

13–19., 20., 26–34. között, a 

Szív utca 7., 9., a Temesvári 

sugárút 24., 26., 28. számoknál 

és az Erőss Zsolt Arénánál.

Elismert szakember 
az állatkert élén
Nemzetközileg elismert szak-

ember került a marosvásárhelyi 

állatkert élére – jelentette be 

Soós Zoltán, a Maros-parti 

város polgármestere hivatalos 

Facebook-oldalán. Szánthó 

János 17 évig volt a nyíregyházi 

állatkert igazgatóhelyettes fő-

kurátora, majd az amszterdami 

Artis állatkert főkurátoraként 

tevékenykedett. Emellett az 

Európai Állatkertek és Akváriu-

mok Szövetségében több prog-

ram irányítója, és az európai 

jegesmedveprogram vezetője 

– olvasható a bejegyzésben. 

Soós Zoltán polgármester meg-

jegyezte, hogy a szakember 

közbenjárására került elefánt 

és zsiráf is a marosvásárhelyi 

állatkertbe.
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