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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

 » RÖVIDEN

Az aradi Balla Géza kapta 
a „borvilág Kossuth-díját”
Első határon túli borászként az 
aradi Balla Géza nyerte el az Év 
bortermelője Magyarországon 
címet. A tegnapi budapesti ered-
ményhirdetés előtt Zilai Zoltán, 
az elismerést odaítélő Magyar Bor 
Akadémia (MBA) elnöke elmond-
ta, az Év bortermelője Magyaror-
szágon díjat a legrangosabb szak-
mai elismerésként tartja számon 
a magyarországi borszakma, de 
a piac és a fogyasztók számára is 
fontos igazodási pontként szolgál. 
Balla Géza az MTI-nek elmondta: 
hatalmas meglepetésként érte, 
hogy első jelölése után, az első 
határon túli borászként elnyer-
hette a „borvilág Kossuth-díját”. 
Mint felidézte, 35 éve dolgozik 
bortermelőként: „tettem a dolgom, 
ahogyan én gondoltam (...), ezt 
most így értékelték”. Balla Géza 
hangsúlyozta, hogy Arad-Hegy-
alja sok évszázados tradícióval 
rendelkező, történelmi borvidék, 
amely az 1918 előtti Magyarorszá-
gon a leghíresebbek közé tartozott. 
„Nagyon sokat munkálkodunk 
azon, hogy a helybéli fajták, mint 
a kadarka vagy a feketeleányka, 
visszakapják a megérdemelt he-
lyüket” – mondta el Balla Géza.

Kevesli a trikolórt 
Sepsiszentgyörgyön Dan Tanasă
Feljelentette a Méltóságért Euró-
pában Polgári Egyesület (ADEC) 
az Országos Diszkriminációel-
lenes Tanácsnál Antal Árpádot, 
Sepsiszentgyörgy polgármesterét, 
mert nem zászlózta fel ugyanúgy 
a várost december elsejére, mint 
ahogy március 15-re, a magyar 
nemzeti ünnepre tette. A magyar 
feliratok és szimbólumok elleni 
pereskedéseiről elhíresült Dan 
Tanasă blogger, az ADEC elnöke 
közölte: a román nemzeti ünnep 
előtt sajtóközleményben szólítot-
ta fel Antal Árpádot, hogy ugyan-
azokra a helyekre ugyanakkora 
méretű román zászlókat tűzzön ki 
december elsejére, mint amekko-
ra magyar zászlókkal díszítette fel 
a várost március 15-re. A polgár-
mester azonban – állítása szerint 
– „tüntetőleg megtagadta”, 
hogy Románia zászlaját ugyan-
azokra a helyekre, ugyanolyan 
méretben tegye ki. „Nyilvánvaló, 
hogy Sepsiszentgyörgy RMDSZ-
es polgármestere e gesztusával 
meggyalázta a nagy egyesülés 
centenáriumát, és tettének alapja 
az elöljáró középkori, sovén, ret-
rográd mentalitása volt.” – állítja 
a feljelentő.

AZ ÁLLATÁLLOMÁNY SÜRGŐS MEGRITKÍTÁSA LEHETETLEN KIHÍVÁS A VADÁSZTÁRSASÁGOK SZÁMÁRA

Vaddisznóra éhes minisztérium

 Következmények. A vaddisznók kilövése a teljes vadállomány egyensúlyát felboríthatja

Sem a Hargita, sem a Maros 
megyei vadásztársaságok nem 
tudták teljesíteni a vaddisznóál-
lomány megritkítására vonatko-
zó sürgősségi kilövési kereteket, 
amelyeket az afrikai sertés-
pestis megfékezése érdekében 
rendelt el az erdészeti minisz-
térium. A vadászok szerint 
beláthatatlan következmények-
kel jár, ha a farkasok legfőbb 
prédaállat-állományát az előírt 
mértékben megritkítják.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

A székelyudvarhelyi Nagy-Kü-
küllő Vadásztársaságnál már 
várják a büntetést azért, mert 

nem tudták kilőni a sürgősségi ke-
retben számukra meghatározott 285 
vaddisznót, de amint azt Mărmurea-
nu-Bíró Leonard igazgató elmondta, 
ha bírságot kapnak, azonnal meg-
fellebbezik a döntést. Vele együtt 
mindössze 14 vadőr áll a társaság al-
kalmazásában, a többi vadász tagsá-
gi díjat fi zet és kedvtelésből űzik ezt 
a sportot, nem utasíthatja őket, hogy 
minden nap menjenek vadászni és 
lőjék halomra a vaddisznókat az af-
rikai sertéspestis visszaszorítása ér-
dekében hozott rendelet értelmében 
– érvelt az igazgató. Az éves kilövési 
kerettel együtt nekik összesen 580 
egyedet kellene kilőniük, ám eddig 
mindössze 172 példányt tudtak el-
ejteni. Mărmureanu-Bíró Leonard 
szerint ugyanakkor vadgazdálkodási 
szempontból is nagyon átgondolat-
lan és elhamarkodott döntés volt a 
sürgős állományritkítás. A szigorúan 
védett vadnak számító farkasok táp-
lálékát 60 százalékban a vaddisznók 
teszik ki, ám ha ezt az élelemforrást 
kiiktatják, a ragadozó szarvasokkal, 
őzekkel, nyulakkal fogja azt pótolni, 
tehát felborul az egyensúly. Arról 
nem is beszélve, hogy valószínűleg 
a juhállományt is megtizedelnék az 
élelem után portyázó farkasok – hív-
ta fel a fi gyelmet az igazgató.

Nincs is mire vadászni
A Csíkszeredai Vadásztársaság mind-
össze negyedrészben tudta teljesíteni 
a sürgősségi kilövési keretet, az ösz-
szesített vaddisznókilövési keretnek 
pedig alig több, mint a tizedét. A 

közel 200 egyedre szóló éves kilövé-
si keretüket egy ugyanekkora sür-
gősségi kvótával toldották meg, ám 
mostanáig összesen csak mintegy 50 
vaddisznót tudtak lőni – tájékozta-
tott Bencze István, a vadásztársaság 
igazgatója. Szerinte a Csíki-meden-
ce összes vadásztársasága összesen 
nem lőtt ki 200 vaddisznót. Az en-
gedélyeket ugyan kiadták, de nincs 
is már mire vadászni, ugyanis a kör-
nyéken élő vaddisznók a jó makkter-
mésnek köszönhetően elvándorol-
tak azokba a térségekbe, ahol több a 
bükk- és tölgyfaerdő.

Birtalan István, a Gyergyószent-
miklósi Vadásztársaság igazgatója 
most és már korábban is azt nyi-
latkozta, hogy inkább vállalnák a 
bírságot, mintsem hogy az előírt 
mértékben megtizedeljék a vadászte-
rületeiken élő vaddisznó-populációt, 
ugyanis ők már évek óta a nagyon 
szűkös állomány bővítésén dolgoz-
nak. A medvék és a farkasok miatt 
náluk alig van vaddisznó-szaporulat, 
azt a keveset, ami van, évente mint-
egy 30 tonna kukoricával, 15 tonna 
zöldséggel és 20 tonna krumplival 
próbálják az ügykezelésükbe tartozó 
területeken tartani, de így sem tudják 
teljes mértékben biztosítani az állo-
mány megmaradásához szükséges 
táplálékmennyiséget. Az éves, illetve 
sürgősségi kilövési keretük 45 pél-
dányra terjed ki, de mostanáig csak 
15 egyed került puskavégre.

Az afrikai sertéspestis kiszűrésé-
re vonatkozó kötelező vizsgálatok 
száma alapján szeptember óta az 
1247 egyed kilövését elrendelő sür-
gősségi keretnek csak a harmadát 
tudták teljesíteni a vadásztársasá-

gok. Szeptember óta 420 vaddisznó 
húsát küldte bevizsgálásra a Har-
gita Megyei Állategészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság 
– tudtuk meg a hatóság vezetőjétől, 
Ladó Zsolttól.

Maros megye viszonylag jól áll
A Maros megyei vadásztársaságok 
– az éves kilövési kvótán felül – 
1540 vaddisznót kellene kilőjenek 
az erdészeti minisztérium rendelete 
értelmében. Ennél néhány száz-
zal kevesebb, összesen nagyjából 
1200 kilőtt egyed húsa került be-
vizsgálásra mostanáig, de a Maros 
Megyei Állategészségügyi és Élel-
miszer-biztonsági Igazgatóság ve-
zetője, Kincses Sándor teljesen biz-
tos benne, hogy a vadásztársaságok 
nem tudják teljesíteni az éves és a 
sürgősségi kilövési kereteket, vagy-
is összesen mintegy 3500 vaddisznó 
kilövését. A sürgősségi kvótának 
semmilyen tudományos alapja 
nincs, véli az igazgató, aki amúgy 
maga is vadász. A szakember sze-
rint a hatóságok a sertéskupecekre 
kellene jobban fi gyeljenek és az ille-
gális kereskedelem visszaszorításá-
ra, ugyanis a sertéspestis főként az 
emberi tevékenység miatt terjedt el.

Egyébként az erdészeti minisz-
térium az afrikai sertéspestis terje-
désének megfékezése érdekében 
szeptemberben országszerte 28 ezer 
vaddisznó kilövését rendelte el. 
Ennek a teljesítésére 90 napos ha-
táridőt szabtak meg a vadásztársa-
ságok számára. Ez december elején 
járt volna le, de a szaktárca a minap 
60 nappal meghosszabbította az 
előzetesen előírt dátumot.

 »  Vadgazdál-
kodási szempont-
ból is nagyon 
átgondolatlan és 
elhamarkodott 
döntés volt a sür-
gős állományrit-
kítás. A szigorúan 
védett vadnak 
számító farka-
sok táplálékát 
60 százalékban 
a vaddisznók 
teszik ki, ám ha 
ezt az élelemfor-
rást kiiktatják, a 
ragadozó szarva-
sokkal, őzekkel, 
nyulakkal fogja 
azt pótolni, tehát 
felborul az egyen-
súly.
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