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140 medve kilövését engedélyezték székelyföldön
A helyzet már régóta tarthatatlan, az RMDSZ pedig évek óta kéri a Román Környezetvédelmi
Minisztériumot, hogy oldja meg a helyzetet, amely most 140 medve kilövését engedélyezte olvasható a hirado.hu-n.
Borboly Csaba Hargita megye Tanácsának elnöke a műsorban elmondta, a probléma olyan súlyos,
hogy

ennek a számnak a többszörösére lenne szükség ahhoz, hogy konszolidálódjon helyzet.
Az elmúlt napok támadásaival kapcsolatban azt lehet tudni, hogy mindkét esetben a sérültekre több
hónapos felépülés vár majd. A családanya azért van nehezebb helyzetben, mert férjével napszámos
munkából látják el a hatgyermekes családot, így most rengeteg munkától esik majd el, tekintve azt,
hogy most van a betakarítások időszaka.
Egyre több a támadás a térségben és egyre kevésbé érződik az, hogy az illetékes minisztérium
foglalkozna ezzel az üggyel. A struccpolitikának az az oka, hogy a kompetens miniszter asszony
pártja, a szociálliberális párt a nagyvárosi lakosságra alapozza tevékenységét, a nagyvárosok lakosai
pedig egyáltalán nem értik, mi is történik Székelyföldön.
Borboly Csaba azt is hozzátette, hogy szerinte felelőtlen a román kormány és az államelnök is,
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hiszen annak ellenére, hogy az RMDSZ emberi élet fontosságáról szóló törvényjavaslatát
megszavazta a parlament mindkét háza.
Jelenleg nincs olyan törvény Romániában, amely biztosítaná a kártérítést abban az esetben, ha
valakit egy védett nagyvad megtámad, ezzel óriási lelki és fizikai károkat okoz neki, vagy akár több
hónapra ellehetetleníti, munkavégzés lehetőségétől megfosztja.
A sürgősségi ellátás ugyan ingyenes, de semmiféle anyagi juttatás nem jár az ilyen esetekben, még
a rehabilitáció költségeit sem vállalja magára az állam, ha az illetőnek nincs biztosítása.
Az mindenképpen megemlítendő, hogy általában azokat az embereket érik támadások, akik
egyébként is nehéz anyagi körülmények között élnek, hiszen pásztorkodnak, begyűjtenek, kézi
munkát végeznek, napszámból, egyik napról a másikra élnek, nincs sem munkaszerződésük, sem
bejelentett munkájuk.
Az RMDSZ kézbe venné az ügyet, ha lenne erre lehetősége, de ez az ügy korántsem olyan egyszerű,
amilyennek látszik és a megoldás nem feltétlen az, hogy minél több medvét lőjenek ki, hanem, hogy
megtalálják az egyensúlyt arra, hogy az emberek és a nagyvadak békében éljenek.
A legnagyobb probléma, hogy a szaporulat növekszik.
Míg korábban az anyamedvék egy-két bocsot hoztak a világra, most már ez a szám három-négyre
ugrott
és tekintve, hogy az anyamedve kétévente ellik és akár 30 évig is élhet egy egyed – fejezte be
Borboly Csaba.
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