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Folyamatban van, hogy 
szerződéseket kötnek az 
önkormányzatok a vadásztár-
sulatokkal a kormányrendelet 
alapján. A megállapodások 
szavatolják a beavatkozásokat 
a településekre tévedő med-
vék esetében. Eddig egyetlen 
polgármester sem bocsátott ki 
kilövési parancsot az általunk 
megkérdezett vadásztársula-
toknak.

» FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

P ozitív irányt vett a lakott terü-
letekre tévedő medvék esetén 
történő beavatkozásokat szava-

toló szerződéskötési hajlandóság az 
önkormányzatok részéről, van, ahol 
már most sikerült aláírni a dokumen-
tumokat, máshol zajlanak az előké-
születek – jelentette ki lapunknak 
Hadnagy Lehel, a csíkszéki Szilos 
Vadásztársulat igazgatója. „Konk-
rét akción ugyan még nem vettünk 
részt, de most már valószínű, hogy 
ez is megtörténik, hiszen mindenhol 
folyamatban van az önkormányza-
tokkal való szerződéskötés, az elmúlt 
héten már több ilyen dokumentumot 
is aláírtunk” – fogalmazott.

Kevés a szakember
Hadnagy Lehel arra is kitért, hogy 
a probléma esetén helyszínre siető 
csapatnak állatorvos tagja is kell 
legyen, nehézséget okoz azonban, 
hogy kevés szakember rendelkezik 
megfelelő hatótávolságú altatólö-
vedékes fegyverrel. Ezt állítják a 

polgármesterek, akiknek állator-
vosokkal is szerződést kell kötni-
ük. Hadnagy reményét fejezte ki, 
hogy ez a gond is megoldódik, hi-
szen most már többen hajlandóak 
lennének a megfelelő eszközök be-
szerzésére. A vadásztársulatoknak 
kötelességük a medvebiztos ketrec 
beszerzése, ami a Szilos esetében 
meg is történt. Hadnagy kijelentet-
te, ő összességében örül a beavat-
kozásokat szavatoló sürgősségi 
kormányrendeletnek, hiszen 2016 
óta végre történt egy lépés a hely-
zet normalizálása érdekében. Per-
sze, ha a gyakorlatban még gondok 
adódnak, akkor lehet javítani a jog-
szabályon.

Kiadják a parancsot?
Az önkormányzatok többsége már 
megkötötte az említett szerződést 
a Gyergyószentmiklósi Vadgazdál-
kodási Egyesülettel – közölte Gábor 
László, a szervezet vezetője. Mint 
mondta, ettől függetlenül szerinte 
nem fog megoldódni a probléma, hi-
szen igencsak túl vannak szaporodva 
a medvék. Inkább az egyedek számá-
nak szabályozására lenne szükség. 
Úgy véli, az is gondot jelent, hogy a 
polgármesterek adott esetben, a zöld 
civilszervezetek támadásaitól tartva 
nem merik majd kiadni a kilövési pa-
rancsot. „Hatalmas felelősség hárult 
a polgármesterekre, illetve az eljáró 
bizottságokra” – fejtette ki vélemé-

TOVÁBBRA IS A SZERZŐDÉSKÖTÉSEKNÉL TARTANAK AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A VADÁSZTÁRSULATOK 

Még nem lőttek betolakodó medvére

Ha elfogynak a gyümölcsök a mezőn és az erdőkben, akkor a medvék is megjelennek a lakott területeken
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nyét a szakember. Megjegyezte, 
medvéket már kellett ugyan elri-
asztaniuk a megkötött szerződé-
sek alapján, de ennél komolyabb 
beavatkozás nem volt. A gondok 
ugyanakkor súlyosbodnak, nem-
rég például Gyergyószárhegyen a 
medve egy házba akart behatolni, 
és csak az ott élő hölgy lélekjelen-
létének köszönhetően nem történt 
tragédia.

Hatásosak voltak a tájékoztató 
kampányok, ugyanis Udvarhelyszé-
ken is zajlanak a szerződéskötések 
az önkormányzatok és a vadásztár-
sulatok között, többen már érvényes 
dokumentumokkal is rendelkeznek 
– nyilatkozta lapunknak Mărmu-
reanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Kükül-
lő Vadász- és Sporthorgász Egyesü-
let igazgatója. Megjegyezte, a helyi 
polgármesterek korábban attól 
tartottak, hogy az állam nem fogja 
kifi zetni az állatorvosoknak, illet-
ve a vadászoknak járó összegeket, 
utóbbira azonban ígéretet kaptak. 
A fővadász rámutatott, az állator-
voshiányra is találtak megoldást, 
hiszen korábban vásároltak meg-
felelő altatólövedékes fegyvert egy 
szakembernek, aki el fogja vállalni 
a munkát ott, ahol nincs erre más 
lehetőség. „Nekünk az lenne a fon-
tos, hogy szükség esetén altassunk 
el egy medvét, és helyezzük át más-
hova, hogy lássuk, mennyire válik 
be ez a módszer. Ezért jó, hogy van 
medvecsapdánk is” – magyarázta. 
Szerinte a visszajáró medvék eseté-
ben kell majd drasztikusabb mód-
szert alkalmazni: először elriaszt-
ják, ha visszajön, akkor elaltatják 
és áthelyezik, csak utána fognak 
ártalmatlanítást javasolni.

» „Az lenne 
a fontos, hogy 
szükség esetén 
altassunk el 
egy medvét, és 
helyezzük át 
máshova, hogy 
lássuk, mennyi-
re válik be ez a 
módszer.”

» KRÓNIKA

Ú jszentes az egyetlen olyan romá-
niai település, ahol az átoltott-

ság meghaladja az 50 százalékot: 
a Temes megyei község lakosságá-
nak 54,50 százaléka felvette már a 
koronavírus elleni vakcinát. A ro-
mániai oltási kampányt koordiná-
ló bizottság (CNCAV) által tegnap 
nyilvánosságra hozott, az október 
5-ei állást tükröző adatsorok sze-
rint a második helyen Kolozsvárt és 

Torockót találjuk, mindkét Kolozs 
megyei településen 47,19 százalé-
kos volt a múlt héten az átoltott-
ság. Kevesebb mint egy százalékkal 
maradt le csak tőlük a Temes me-
gyei Gyüreg (46,88 százalék), a Iaşi 
megyei Valea Lupului (46,70 száza-
lék), valamint a Dolj megyei Cârcea 
(46,26 százalék). A top 10-be bele-
fért még a Hargita megyei Borszék 
(45,35 százalék), az Ilfov megyei 
Otopeni (44,46 százalék), a Kolozs 
megyei Erdőfelek (43,54 százalék) 

és Szászfenes község (43,27 száza-
lék). Bukarestben eközben 38,56 
százalékos az átoltottság. Mint is-
meretes, Romániában 2020. decem-
ber 27-én kezdődött a koronavírus 
elleni oltási kampány.

Egyébként a tegnap közöltek sze-
rint több székelyföldi településen, 
köztük Csíkszeredában és Székely-
udvarhelyen is meghaladta a há-
rom ezreléket a fertőzöttségi ráta, 
tehát korlátozó intézkedések lép-
nek érvénybe, több szolgáltatás 

csak Covid-igazolvánnyal érhető 
el. Eközben meghalt a csíkszeredai 
sürgősségi kórház egyik, koronaví-
russal fertőzött alkalmazottja. Az 
egészségügyi intézmény tegnapi 
közlése szerint sosem volt még eny-
nyi és ennyire súlyos állapotú koro-
navírusos betegük. Hétvégén kilenc 
fertőzött páciens hunyt el kórházuk-
ban, köztük „az első kolléga is, akit 
elveszítenek ebben a harcban”: egy 
orvosírnok, aki egészségügyi forrá-
sok szerint nem volt beoltva.

Újszentes az egyetlen település, ahol a többséget beoltották

» Meghalt a 
csíkszeredai 
sürgősségi kórház 
egyik, koronaví-
russal fertőzött 
alkalmazottja, aki 
egészségügyi for-
rások szerint nem 
volt beoltva.




