
Augusztus derekától olyan mér-
tékben megnőtt a megye külön-
böző területeiről jelentett vadkár-
ok száma, hogy a felmérést végző 
szakembereknek komoly gondot 
okoz valamennyi helyszínre eljut-
ni. Ezzel párhuzamosan a mentő-
sök a medvetámadások számá-
nak növekedéséről beszélnek.
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Pontos statisztikát ugyan nem 
készített, de a medvetámadá-
sok számának jelentős növe-

kedését tapasztalja dr. Péter Szilárd, 
a Hargita Megyei Mentőszolgálat 
vezetője. Azt mondja, eleddig éven-
te 1-2 eset volt a jellemző, idén vi-
szont már 5-6 támadást jegyeztek.

– Ráadásul sosem volt olyan, 
mint a tegnapelőtt: egy nap lefor-
gása alatt két medvetámadáshoz ri-
asztottak – mondja az igazgató.

A bejelentett vadkárok felmérését 
végző szakembereknek is sűrű a mun-
kaprogramja mostanában. Both Jó-

zsef, a környezetvédelmi ügynökség 
munkatársa közölte, augusztus kö-
zepéig kevesebb vadkárt jelentettek 
a gazdák, mint tavaly, azóta viszont 
nagyon megugrott a bejelentések szá-
ma, alig győzik azok kivizsgálását.

Idén összesen közel 30 vadkár-
bejelentést iktattak, ami – Both sze-
rint – elég sok, és ennek több mint 
felét medvék okozták. Az esetek 20 
százalékában háziállatokban tettek 
kárt, legtöbbször viszont a mező-
gazdasági terményeket károsították 
a fokozottan védett vadak.

– Pontosan emlékszem, hogy 
Oroszhegyen kezdődött, majd a 
felcsíki falvakban és a Gyimesekben, 
azután Keresztúron tett kárt a házi-
állatokban a medve – mondja Both 
József arra a kérdésre válaszolva, 

hogy a megye melyik részéből érke-
zik a bejelentések zöme.

A terményekben okozott károk 
nagy részét Udvarhelyszéken je-
gyezték, azon a vidéken ugyanis 
a silókukoricát törik, dézsmálják 
a medvék, de a csíki falvak körüli 
zabültetvényeket sem kímélik.

– Most éppen Kászonban van fel-
mérésen a kollégám, és ma már újabb 
bejelentés érkezett Gagy környékéről 
– sorolja a helyszíneket Both.

Azt mondja, a vadkárok száma 
valójában még annál is nagyobb, mint 
amiről hivatalosan tudnak, terepmun-
kájuk során ugyanis gyakran hallják, 

hol és mit tettek tönkre a vadak, de 
sok esetben a gazdák ezt nem jelentik.

A kárfelmérést az erdészeti és 
vadászati felügyelőség képviselőivel 
együtt végzik a környezetvédők, az 
összeállított iratcsomót a szaktárcá-
ig küldik, a szigorúan védett vadak 
(mint például a medve vagy a farkas) 
által okozott károkat ugyanis az ál-
lam téríti meg a gazdáknak. Persze 
csak abban az esetben, ha mind a 
gazda, mind az illető területet ügy-
kezelő vadásztársulat megtett min-
dent a vadkárok megelőzése érdeké-
ben. Ha nem, a kártérítés elmarad. 
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Körkép
társadalom

Az elmúlt fél év során nyolc balesetben kilenc személy hunyt 
el az udvarhelyszéki közutakon. Félő, mire ezek a sorok megje-
lennek, a statisztika még szomorúbb képet mutat: a vasárnap 
esti, székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcai baleset áldozatá-
nak állapota – orvosai szerint – kritikus, életben maradási 
esélyei minimálisak. Szombaton gyalogosgázolás színhelye volt 
a Bethlen utca, ahol néhány nappal korábban egy sietős sofőr a 
járdára felhajtva egy épületnek csapódott – szerencsére nem ke-
rült gyalogos az ámokfutó útjába. Mindez egy nappal azután, 
hogy ugyanabban az utcában (!) egy fiatal motorosnak fél lá-
bába került egy bravúrkodó mutatvány. Csak Szentegyházán 
az idén két motorkerékpáros hunyt el közúti balesetben: egyikük 
személygépkocsinak, másikuk villanyoszlopnak csapódott. Július 
végén a zeteváraljai gátnál borult fel autójával és halt meg egy 
alig harmincon túli férfi, de Szentléleken és Parajdon is emberéle-
tet követelt a sietség. Néhány héttel később pedig a figyelmetlenség 
szedte áldozatait: egy parajdi gyalogost a járdán, egy alsósófalvit 
pedig az út közepén gázoltak halálra. Visszakanyarodva Ud-
varhelyre, illetve a Bethlen utcára: július végén egy kismamát 
babakocsijával együtt ütöttek el a gyalogátkelőn. És akkor még 
nem beszéltünk a sok-sok, emberéletet nem követelő, de idegeket 
borzoló balesetről, hogy mást ne említsünk, a csigalassúsággal 
közlekedő vonat egy hét alatt kétszer ütközött személygépkocsi-

val a Héjjasfalva–Segesvár szárnyvasúton. És a sort hosszasan 
folytathatnánk...

Pénzünkkel arányosan emberi értékeinkből is kifogyunk. Pedig 
ínséges, embert próbáló időkben, mint amilyent most is élünk, ép-
pen az összefogás, egymás segítése volt korábban jellemző ránk.

Most nem.
Sietünk, fittyet sem hányunk egymásra, nem törődünk 

más bajával. Irigy, hitvány, önző lett a világ.
Megdöbbenve olvastam a vasárnap esti balesetről szóló cikk 

alatti kommenteket. Kevés kivételtől eltekintve akut káröröm 
sugárzott a hozzászólásokból, amelyeket a szerkesztőség restellt 
törölni. Végül is, naponta halnak meg emberek, egy hírgyárban 
ez nem nagy ügy, sőt kapóra jön a sok klikkelés. Csak erre a sze-
rencsétlenül járt, lélegeztetőgépen tartott, az utolsó kenetet meg-
kapó, de kétségtelenül fatálisat hibázó fiatalra úgy hordtak rá 

kígyót-békát, hogy fogalmuk sem volt az előzményekről. Arról, 
hogy néhány, az áldozattal egy asztalnál murizó „barát” itallal 
fizetett egy kis sétakocsikázásért, majd úgy engedték – autóval 
– útjára, hogy szerencsétlen alig bírt a lábán állni, nemhogy ve-
zetni. Az anonim kommentelők minden bizonnyal inkább gőg-
ből, mint jóságból tesznek szemrehányást azoknak, akik hibákat 
követnek el. Nem annyira javító szándékkal dorgálnak – sokszor 
szégyentelen módon –, mint annak bizonyítására, hogy bennük 
nincsenek meg ezek a hibák.

Hajtunk, sietünk, nem figyelünk egymásra, elmegyünk egymás 
mellett. Minél rosszabb helyzetben vagyunk, annál gyorsabban. 
Ki fogadja ma már meg Weöres Sándor intelmét? „Igyekezz úgy 
érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek a javára legyél.” 
Úgy élünk, hogy a szeretet csupán tört hányadát adjuk és kapjuk, 
nem érzünk rokonszenvet élőlénytársaink iránt. Ha szívünket jó-
indulat és nem önzőség, irigység töltené el, akkor mindenhol barát-
ságos embereket találnánk, és mi magunk is barátságosak lennénk. 
Figyelnénk egymásra, s bizonyosan nem lenne ennyi baleset.

Most, amikor aggódva várjuk a marosvásárhelyi kórház-
ból érkező híreket, gondolkodjunk el picit azon: ahhoz, hogy 
a dolgok javuljanak, saját magunknak is javulnunk kell.

Egy jó szó, egy jó tett, egy kis szeretet, s máris morzsányit 
javul a világ.
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A kárfelmérők alig győzik a tempót
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