
Látszatintézkedésnek 
tart  ja a nagyvadak inter-
ven ciós kvótájára vo-

natkozó, szeptember elején 
kibocsátott  miniszteri  ren-
deletet Sárkány István há-
romszéki vadgazdálkodási  
szakember, aki rámutatott, a 
környezetvédelmi minisztéri-
umhoz tartozó biodiverzitási 
igazgatóság még egyetlen 
medve kilövésére sem adott 
engedélyt. A Nemzetközi Va-
dászati és Vadvédelmi Ta-
nács (CIC) nonprofit testület 
alelnöke lapcsaládunknak el-
mondta, a miniszteri rendelet 
kiadása után megalakultak a 
megyei illetékes bizottságok, 
összeállították a szükséges 
iratcsomókat, megszerezték 
a helyi környezetvédelmi ha-
tóságok véleményezését, de 
Bukarestben eddig egyetlen 
jóváhagyást sem írtak alá. 

Mindezt annak ellenére, hogy 
azóta is folyamatosan érkez-
nek a bejelentések a vadak 
által okozott károkról, a med-
vetámadásokról.

Ötven kérés Hargita megyében

Mint arról korábban beszá-
moltunk, Graţiela Gavrilescu 
környezetvédelmi miniszter 
egy hónapja nyomás hatásá-
ra aláírta ugyan a dokumen-
tumot ,  amely  kü lön leges  
körülmények között száz-
negyven medve és száz far-
kas esetében teszi lehetővé a 
beavatkozást, de érdemi elő-
relépés azóta sem történt. 
Annyi viszont igen, hogy már 
a rendelet megjelenése után 
visszakozás volt tapasztalha-
tó: a tárcavezető korábban ha-

tározottan kilövési kvótáról 
beszélt, később azonban azt 
állította, hogy erről szó sem 
volt, az intézkedés a nagy-
vadak áthelyezésére, esetleg 
exportálására vonatkozik. A 
probléma az, hogy a tétlenség 
közben folyamatosan gyara-
podnak a károk, főleg Hargi-
ta és Kovászna megyében. A 
környezetőrség Kovászna me-
gyei igazgatója elmondta, úgy 
tudja, eddig tizenöt medve ki-
lövésére állítottak össze irat-
csomót a Kovászna megyei 
vadásztársaságok, ugyanak-
kor megerősítette, hogy or-
szágos szinten még egyetlen 
engedélyt sem hagyott jóvá 
a minisztérium. Ennél azon-
ban jóval több medve kilövését 
kérték Hargita megyében: a 
vadásztársaságok közel ötven 

veszélyes medve kilövésére 
nyújtottak be kérést, ám en-
gedélyt még egyetlen esetben 
sem kaptak – vázolta Domo-
kos László, a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség 
vezetője. Mint mondta, min-
den vadászegyesület részle-
tesen megindokolta a kérést, 
ezt az ügynökség szakvéle-
ményezte, majd mellékelték 
a jegyzőkönyveket a vadká-
rokkal kapcsolatosan, és to-
vábbították az iratcsomókat 
a minisztériumnak. A választ 
a minisztérium közvetlenül a 
vadásztársaságoknak küldi 
el, amelyeknek ezt követően 
jelentkezniük kell az ügynök-
ségnél egy végső környezetvé-
delmi engedélyért. „Idáig még 
egy vadászegyesület sem ju-
tott el, a vadkárokról azonban 

továbbra is érkeznek bejelen-
tések. Szeptember végén na-
gyon megugrott a számuk, 
most valamelyest csökke-
nőben van, de még mindig 
akadnak szép számmal. A 
héten például a Kászonok-
ban támadt szarvasmarhára 
egy medve, ebben az esetben 
tegnap tárgyalt a kárfelmé-
rő bizottság. Egyébként azért 
csökken a károk száma, mert 
a medvék felkészültek a tél-
re, megették, amit kellett, 
most meg készülnek téli ál-
mot aludni. Ha nehéz tél lesz, 
nem lesz probléma, ha viszont 
enyhe, akkor egész télen kó-
szálni fognak élelem után” – 
mutatott rá az igazgató.

BÍRÓ BLANKA,
ISZLAI KATALIN
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A környezetvédelmi minisztérium még egyetlen medve kilövésére sem adott engedélyt

Eredmény nélküli ígéretek

Medvelesen élmény a látványuk, egyébként azonban jobb nem találkozni velük

Egyetlen medve ár-

talmatlanítására sem 

adott még engedélyt 

a környezetvédelmi 

tárca, holott a vonat-

kozó miniszteri rende-

letet már szeptember 

elején kibocsátották. A 

Hargita megyei va-

dászegyesületek közel 

ötven medve kilövé-

sére kértek engedélyt, 

ám választ még senki 

sem kapott, a tét-

lenség közben pedig 

folyamatosan nő a 

vadkárok száma.

Keddtől már itthon is elér-
hető a pneumococcus-fertőzés 
elleni csecsemőkori védőol-
tás, amellyel jó néhány súlyos 
lefolyású betegség megelőzhe-
tő. A kórokozó a Streptococcus 
pneumoniae, ez a vezető bak-
térium, amely a tüdőgyulladá-
sért, gennyes fülgyulladásért, 
agyhártyagyulladásért felel.

A térítésmentes vakcinát a 
családorvosi rendelőkben kap-
ják meg a gyerekek az ajánlott 
protokoll szerint. „Ez három 
oltásból álló sorozatot jelent. 
Az immunizáció két hóna-
pos korban kezdődik, az em-
lékeztető oltást pedig négy 
és tizenegy hónapos koruk-
ban adjuk be. Minőségi, angol 
gyártmányú oltóanyagról van 
szó, amelyet sokan nem en-
gedhetnének meg maguknak, 
mert ha a patikában kellene 
kiváltani, ezer lejbe kerülne” – 
tájékoztatott dr. Orbán Sándor 

háziorvos. Hargita megyében 
október 6-ától került forga-
lomba a kötelező oltási rendbe 
illesztett vakcina. Noha már 
egy éve szerepel az országos 
programban, az egészségügyi 
minisztérium anyagi források 
hiányára hivatkozva nem ve-
zethette be hamarabb.

Mint a háziorvostól megtud-
tuk, a többi kötelező védőoltás-
sal ütemterv szerint haladnak, 
az egyéves kor alatti, illetve az 
öt-hat éves gyerekek jól el van-
nak látva, viszont a tizennégy 
éveseknek járó, diftéria és te-
tanusz elleni szérum két-há-
rom hónapja hiánycikk. ( K. K.)

Először oltanak pneumococcus ellen

FOTÓ: SÁNDOR CSILLA

Négy székelyudvarhelyi és 
egy székelykeresztúri fotográ-
fus is bekerült azon negyven-
nyolc kiemelt alkotó közé, akik 
díjesélyesek a III. Székelyföl-
di Fotóbiennálén, melyre Sep-
siszentgyörgyön kerül sor a 
hétvégén.

A nemzetközi versenyre 
„Szabad”, „Mozgás” (sorozat) és 
„Kenyér” kategóriákban hiva-
tásos fényképészek és hobbifo-
tósok egyaránt benevezhettek. 
„Az előző kiíráshoz viszonyít-
va kétszeresére nőtt a pályá-
zók száma: 17 országból 283-an 
küldtek be összesen 1516 pá-
lyaművet. A képeket ötta-
gú szakmai zsűri bírálta el, a 
legjobb száz munkából minő-
ségi katalógus készül, illet-
ve kiállítás is nyílik az Erdélyi 
Művészeti Központban. A nyer-
tesekről egyelőre nem nyilatko-
zunk, kilétükre az október 14-ei 
díjátadó ünnepségen derül fény, 

ahol pénzjutalomban részesül-
nek” – tájékoztatott Kolumbán 
Zenge PR-felelős, aki Udvar-
helyszékről Hadnagy Sándort, 
Balázs Attilát, Balla Zoltánt 
és Czire Alpárt nevezte meg a 
kiválasztottak közül. A zsűri 
tagjai: Ádám Gyula csíkszere-
dai, Tordai László Ede maros-
vásárhelyi, Louis Guermond 
franciaországi, Eifert János ma-
gyarországi és Eugen Negrea 
bukaresti fotográfus.

A verseny köré elméle-
ti előadásokkal, gasztro- és 
mozgásfotó-műhelyekkel, film-
vetítésekkel tarkított háromna-
pos rendezvény szerveződik, 
ugyanakkor ingyenes termék-
kipróbálásra és fényképező-
gép-szervizre is lesz lehetőség. 
Újdonság idén, hogy egyúttal 
a Székelyföldi Fotóklubok I. 
Szemléjét is megtartják, amely 
amolyan hivatalos fóruma lenne 
a hazai szakmabelieknek.

III. Székelyföldi Fotóbiennálé

Súlyos lefolyású betegségeket előzhet meg a védőoltás
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