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A válasz attól függ, hogy ki-
nek tesszük fel a kérdést. Ha 
a bukaresti szakembernek, 
akkor nem sok; ha a juhá-
szoknak, akkor sok; ha pedig 
Tusnádfürdő lakóit kérdezzük 
meg: nagyon sok.

A faj biológiáját-etológi-
áját magasabb szinten 
ismerők azt állítják, egy 

ivarérett medve számára az op-
timális élettér megközelítőleg 
ezer hektár erdő. Hargita me-
gyében körülbelül 200 000 hek-
tár erdő tud optimális életteret 
biztosítani a medvék számára, 
tehát ha számuk nagyobb, mint 
200–220, már túlszaporulat van, 
és fennáll a faj degenerálódásá-
nak veszélye.

A Hargita Népe napilapban 
szeptember 8-án megjelent cikk-
ből csak azt tudtuk meg, hogy a 
romániai medveállomány száma 
a statisztikai adatok szerint 6000-
re tehető, tehát nem túlzsúfoltak 
az erdeink, vagyis a 6 300 000 
hektárból egy medvére 1050 ha 
jut. Viszont minket nem a csaló-
ka országos átlag érdekel, hanem 

a megyénkben élő/található/lé-
tező medvék száma, még akkor 
is, ha statisztikai adatról van szó. 
Fordult a világ, és az is megeshet, 
hogy most kevesebbet jelentünk, 
mint ami a valóságban létezik, 
mert most direktívába sorolnak, 
és nem ukázt adnak.

Vadászmeséket mondhatunk, 
viccelődhetünk, de a kiegyensú-
lyozott együttélés a medvékkel 
komoly problémákat vet fel, hisz 
embereket ölnek vagy tesznek 
félszeggé, embercsoportokat tar-
tanak rettegésben. Mindezek arra 
kényszerítenek, hogy követeljük 
a létező állomány minél reálisabb 
felbecslését és az optimális med-
veszám megállapítását a megyé-
ben, azon belül a különböző zó-
nákban, majd a hiteles (és hihető) 
adatok ismeretében megtenni a 
szakszerű intézkedéseket.

Megjegyzem: Svájc nagy hang-
súlyt fektet arra, hogy az 1 százalé-
kot kitevő rétorománok identitá-
sát megőrizze, de valószínű, hogy 
nincs is medvéje.

Bíró Lajos
nyug. erdőmérnök,

Csíkszereda

Lapunk vezércikkben emléke-
zik arra, hogy 71 évvel ezelőtt 
a magyar hadsereg bevonult a 
Székelyföldre. „Akik élték, még 
emlékeznek rá.”

Persze, hogy emlékszünk, 
csakhogy egyre keveseb-
ben. Hatéves voltam akkor, 

és a négyéves „magyar világ” ép-
pen elég volt arra, hogy kijárjam 
a négy elemi osztályt. Akkorra 
már megtudtam, mi az a Bécs 
és mi az a döntés. Megtanultuk 
a régi-új magyar városok és vár-
megyék neveit, hogy a Hargita-
expressz Budapestről Nagyvárad, 
Kolozsvár, Marosvásárhely, Csík-
szereda érintésével Sepsiszent-
györgyig közlekedett egy hegyes 
orrú gyorsvonati gőzmozdony 
jóvoltából. Kívülről fújtuk Sza-
badka, Zombor, Újvidék, Kassa, 
Komárom, Érsekújvár, Zólyom, 
Trencsén, Dunaszerdahely nevét, 
Ung és Ugocsa kárpátaljai várme-
gyéket. Hallottuk Brassó, Arad, 
Temesvár a magyarnak visszajár. 
Rengeteg hazafias dalt és verset 
tanultunk (akkor már javában 
zajlott a második világháború). 
Szegény honvédek éheztek és 
megfagytak a Donnál. Pedig az 
egész magyar lakosság minden 
nélkülözhető meleg holmit össze-
gyűjtött számukra. 

Megtudtuk, hogy a murok 
sárgarépa, a petrezselyem fehér-
répa, a pityóka burgonya, a lapító 
deszka, a bicikli bringa, az autó 
verda, a potyoló klopfoló és még 
sok mindent. Azt is, hogy a tulaj-
donnevek elé névelőt kell tenni, 
így lettünk mi a Zoli és az Öcsi. 
„A” Jávor már bizonyos rangot is 
jelentett a színésznek. 

A bevonuló katonák sokkal 
szebbek voltak azoknál, mint aki-
ket addig megszoktunk. Tisztjeik 
elegánsabbak, járműveik moder-
nebbek. Rendőreik és kakastollas 
csendőreik után bámulattal kellett 
visszafordulni. Farkas Pál őrnagy 
úr, a rendőrség parancsnoka majd-
nem kettétört az előkelőségtől, és 
nem engedélyezte, hogy a hetekkel 

azelőtt a rendőrség udvarára be-
gyűjtött zsidó családoknak tiszta 
fehérneműt vigyen a lakosság. A 
címkórság különben már az első 
nap jelentkezett. A legnagyob-
bakat kegyelmes úrnak, a megyei 
elöljárókat méltóságos úrnak, 
egyéb vezetőket nagyságos úrnak, 
a többit tekintetes úrnak kellett 
szólítani. A székelység ezt soha 
nem tudta elsajátítani, ezért volt 
is baja elég. A budapesti admi-
nisztráció LEJÖTT Erdélybe utat 
mutatni a főváros magasságából, 
pedig ide FEL kellett neki jönni, 
átvitt értelemben is (ma is). 

Nem tudtunk betelni a sok 
finom újdonsággal: 5 fillérért illa-
tos, ropogós zsemlét, 30-ért med-
vecukrot, amit csak medveszarnak 
neveztünk, de nagyon finom volt, 
hosszú és fekete, mentolos ízű, 
1944 után soha nem láttuk többé. 
A tanító néninknek 100 pengő 
volt a fizetése, legalacsonyabb az 
állami alkalmazottak között, mi 
mégis tűzbe mentünk volna érte. 

Ha engem kérdeznek, nem 
hiba ezeken nosztalgiázni. Nem a 
bécsi döntés volt az oka a zsidóül-
dözésnek, a háború förtelmeinek.

A négy év alatt a bácsik nem 
tétlenkedtek. Tetszik tudni, akkor 
építették meg a Déda–Szeretfalva 
közötti vasutat, lerövidítvén a 
nagy kerülőt. Autóutat építet-
tek Hargitafürdőre, amelyet az-
előtt szekérrel is alig-alig lehetett 
megközelíteni. Kész volt a terve a 
Madéfalva–Székelyudvarhely via-
duktos, alagutas vasútnak is, sajnos 
akkor már nem, később sem volt rá 
idő 71 év alatt. Gondolom, ezek is 
megérnek egy-egy nosztalgiázást!

„Arról van szó, hogy mi magya-
rok (nem tudom, mások hogy van-
nak vele) szeretjük saját sorsunkat 
a saját kezünkben tartani” – írja 
Isán főszerkesztő úr. És itt álljunk 
meg egy szóra! Több mint 40 évig 
hallottuk a honfoglalóktól: „Csak 
ennél rosszabb ne legyen!” A ro-
mán nép szótlanul elviseli, hogy 
minden statisztikai kimutatás leg-
végén ott áll Románia. Ha netán 
Bulgária valamiben mögénk kerül, 

az már főnyeremény, itt a Kánaán. 
Mi magyarok ezzel nem így va-
gyunk, nekünk nem jó a sor vége. 
Mi ennél többre vagyunk képesek. 
Annál is többre, hogy a mi me-
gyénkben legyen a legalacsonyabb 
az átlagfizetés. 90 éve halljuk a 
román politikusoktól, hogy Ro-
mániában milyen nagyszerű dolga 
van a magyar kisebbségnek. Ezzel 
szemben közelharcot kell vívni 
azért, hogy magyar iskolában ma-
gyarul tanulhassanak; hogy a hat 
éve porosodó kisebbségi törvényt 
végre napirendre tűzzék; hogy vég-

re megértsék, Székelyföld létezik, 
akár tetszik, akár nem; hogy meg-
szűnjön az állami törvények diszk-
riminatív alkalmazása; hogy kézre 
kerítsék és megbüntessék az idióta 
műemlékrombolókat, feliratmá-
zolókat; és még sorolhatnám.

Akinek eddig nem tűnt volna 
fel, most megértheti, miért kell 
nekünk az autonómia. A romá-
nok nem értik, vagy nem is akarják 
megérteni. Ők az ország egységét, 
oszthatatlanságát féltik tőlünk. 
Elképesztő primitív felfogás. Sen-
kinek sem akarunk ártani vele, sőt. 
Bezzeg, ha ők volnának nálunk ki-
sebbségben, azonnal megértenék. 
Csak emlékeztetőül: amíg Erdély-
ben kisebbségben éltek (mert ilyen 
is volt), képviselőjük a budapesti 
Országgyűlésen románul szólalha-
tott fel, abban az épületben, amely-
re Jacques Chirac volt francia elnök 
azt mondta: ilyen gyönyörű ország-
háza a világon senkinek sincs. Nem 
vagyunk egyformák...

Kopacz Zoltán,
Csíkszereda

71 év és még valamiSok a medve, 
vagy nem sok?

HARGITA MEGYE TANÁCSA
Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám

versenyvizsgát hirdet egy vezetői köztisztviselő állás 
betöltésére:

Megyei utak igazgatóságán 
IGAZGATÓ 

Részvételi feltételek:
 technikai egyetemi  végzettség záróvizsgával; 
 a Köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt 

törvény 54-es szakaszának előírásai;
 minimum 3 év szakmai tapasztalat;
 számítógép-kezelői  ismeretek.
A versenyvizsga időpontja: 2011. október 28., 10 óra (írásbeli) és 

2011. október 31. (szóbeli vizsga).
Helyszín: Hargita Megye Tanácsának székhelye.
A beiratkozási dossziékat Hargita Megye Tanácsának székhe-

lyén kell letenni a hirdetés megjelenésétől – a Hivatalos Közlöny 
III. részében – 20 napon belül. 

Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtatványt, valamint bő-
vebb felvilágosítást Hargita Megye Tanácsának Menedzsment igazgató-
ságán – Humánerőforrás részlegén – kaphatnak az érdeklődők (134-es 
iroda, 0266–207700/belső 1408-as vagy 1406-os telefonszám).

Erdélybe bevonuló magyar csapatok. Elkezdődött címkórság fotó: erdelyvisszatert.uw.hu

Anyamedve bocsaival. Problémákat felvető együttélés fotó:  bzf.ro

A románok nem értik, 
vagy nem is akarják 
megérteni. Ők az or-
szág egységét, osztha-
tatlanságát féltik tő-
lünk. Elképesztő pri-
mitív felfogás.


