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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Még mindig nem kapta meg 
a beígért kilövési engedélyt a 
Hargita megyei Szentábrahá-
mon garázdálkodó medvére az 
illetékes vadásztársaság. Eköz-
ben a Maros megyei Bárdoson 
egy hárombocsos anyamedve 
riogat.

 » SIMON VIRÁG, SZÉCHELY ISTVÁN

A környezetvédelmi miniszté-
rium illetékeseinek szóbeli 
ígéretei ellenére nem kapott 

még kilövési engedélyt a Szentáb-
rahámon garázdálkodó medvére a 
Hubertus Vadásztársaság. A főva-
dász elmondta, szerint a nagyvad 
az áprilisi juhpusztítás óta nem 
okozott további károkat a Hargita 
megyei településen, de a pásztorok 
arra panaszkodnak, hogy szinte 
minden éjjel a székelykeresztúri 
halastavaknál található majorház 
közelében ólálkodik.

Érthetetlen, miért nem 
érkezett még meg a jóváhagyás
Noha az ortodox húsvét előtt azt 
az ígéretet kapták a környezetvé-
delmi minisztérium illetékesétől, 
hogy a szaktárca jóváhagyja a 
Szentábrahámon károkat okozó 
medvére vonatkozó kilövési ké-
rést, a Hubertus Vadásztársaság 
ezt máig nem kapta meg. „Nagy 
ígéretek voltak, azt mondták, 
hogy kiadják, de egy ideje csend 
van” – foglalta össze a helyzetet 
érdeklődésünkre Fazakas Attila, 
a társaság fővadásza. Hozzáfűzte, 
korábban ilyen még nem történt, 
ez számára is érthetetlen, fogalma 

MÉG MINDIG NEM KAPTÁK MEG A KILÖVÉSI ENGEDÉLYT A SZENTÁBRAHÁMI NAGYVADRA – RETTEGNEK A LAKÓK BÁRDOSON IS

Fáklyával és járőrözéssel riasztják el a medvét

Maros megyében is van olyan település, ahol állandó „harcban” állnak a nagyvaddal

 » Éjszaka 
órákat küsz-
ködnek vele, az 
egyik pásztor 
azt mondta, csak 
akkor megy el, 
amikor fáklyát 
gyújtanak, és 
felé indulnak – 
fogalmazott Fa-
zakas Attila, aki 
még nem adta fel 
a reményt, hogy 
végül mégiscsak 
megkapják a ki-
lövési engedélyt.

sincs, miért nem érkezett még meg 
a jóváhagyás.

A medve április első hetében ti-
zennégy birkát ölt, illetve sebesített 
meg súlyosan egy portán Szentáb-
rahám szélén. Azóta ugyan nem 
okozott hasonló kárt, de hetente 
átlagban legalább három éjszaka 
„rájár” a székelykeresztúri halasta-
vak közelében található esztenára 
– mondta el a pásztorok panaszai 
alapján a vadásztársaság igazgató-
ja. Éjszaka órákat küszködnek vele, 
az egyik pásztor azt mondta, csak 
akkor megy el, amikor fáklyát gyúj-
tanak és felé indulnak – fogalmazott 
Fazakas Attila, aki még nem adta fel 
a reményt, hogy végül mégiscsak 
megkapják a kilövési engedélyt.

Hárombocsos medvétől 
rettegnek a bárdosiak
Maros megyében is van olyan te-
lepülés, ahol állandó „harcban” 
állnak a nagyvaddal: elkergették, 
de visszajött a Marosszentannához 
tartozó Bárdosra három kis bocs-
csal egy anyamedve. A lakók fél-
nek, miközben a vadásztársaság 
sötétedéskor járőrözik, hogy védje 
az embereket. A Marosvásárhely kö-
zeli községhez tartozó Bárdoson egy 
anyamedve jelent meg három bocs-
csal. A vadászok múlt csütörtökön 
elkergették őket, de pár nap múlva 
visszajöttek. Szürkületkor jelennek 
meg, udvarokra is bemerészkedtek 
már. Az egyik lakó a Marosvásárhe-
lyi Rádió román szerkesztőségének 

azt nyilatkozta, hogy valósággal 
rettegnek, és úgy érzik, hogy az ille-
tékesek nem tesznek semmit azért, 
hogy megvédjék őket. Az asszony 
azt mondta, hogy a bocsok az udva-
rokon álló gépkocsikra is fel akartak 
mászni, megkarcolták az autókat, 
és van olyan ház, ahol az ajtón is 
látszanak a medvenyomok, mert az 
anyaállat be akart rontani.

A Székelyhon megkeresésére 
László Ildikó marosszentannai al-
polgármester azt mondta, hogy 
jól ismerik a helyzetet, ők minden 
tőlük telhetőt megtettek. A vadász-
társaságot már első alkalommal 
értesítették, amikor megjelent a há-
rombocsos medve. „Tudjuk, hogy a 
bárdosi lakók félnek és megértjük 
őket. Eddig egy bárányt vitt el a 
medve, más kárt nem tett. A vadász-
társaság egy alkalommal már elker-
gette, és hivatalosan is jelentették 
a minisztériumnak, hogy gondok 
vannak vele, ám mivel három bocsa 
van, kilövéséről szó sem lehet – fo-
galmazott az elöljáró. – Minden este 
szürkületkor, nyolc óra után jelen-
nek meg a településen, a vadászok 
járőröznek azokon a helyeken, ahol 
látták őket, hogy szükség esetén el-
zavarják. A kérdés megoldása nem 
a mi kezünkben van, de nagyon re-
méljük, hogy nem fog semmi súlyos  
dolog történni.”

A környezetvédelmi szakemberek 
szerint Maros megyében jelenleg az 
optimális számnál legalább három-
szor több medve él. Tavaly a vadász-
társaságok 40 esetben kértek kilö-
vési engedélyt, 18 esetben kapták 
meg. De az engedélyek nagy része 
késő ősszel jött meg, így csak felét 
lőtték ki a veszélyesnek minősített 
nagyvadaknak.
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 » R. SZ.

Másodszor is elhalasztotta a bu-
karesti legfelsőbb bíróság a 

végleges ítélet kihirdetését Horváth 
Annának, Kolozsvár alapfokon letöl-
tendő börtönbüntetésre ítélt egykori 
alpolgármesterének büntetőperében. 
A román Legfelsőbb Ítélő- és Sem-
mítőszék sajtóosztálya tegnap arról 
tájékoztatta a Krónikát, hogy május 
22-én, jövő szerdán várható végleges 
ítélet az ügyben. A bíróság április ele-

jén, a védőbeszédek meghallgatása 
után pontot tett a per végére, és áp-
rilis 17-ét jelölte meg az ítélethirdetés 
időpontjának. Ekkor azonban nem 
született ítélet, hanem május 15-ére 
halasztották annak kihirdetését.

Az ügy április 3-án tartott utolsó tár-
gyalásán a védelem arra hivatkozott, 
hogy az ügyészség olyan titkosszol-
gálati lehallgatásra alapozta a vádat, 
amelyet a Román Hírszerző Szolgálat 
(SRI) manipulált, és amelyet hibá-
san fordítottak le románra. Horváth 

Anna ügyvédje korábban elmondta: 
az alapfokon eljáró bíró sem állítot-
ta, hogy egyértelmű bűncselekmény 
esete áll fenn, hanem csak azt, hogy 
erre lehet következtetni. Az RMDSZ 
ügyvezető alelnökét betöltő Horváth 
Annát tavaly márciusban alapfokon 
két év és nyolc hónap letöltendő bör-
tönbüntetésre ítélte befolyással üzér-
kedésért és pénzmosásért a Kolozs 
megyei táblabíróság. Az ügy másik 
vádlottja, Fodor Zsolt kolozsvári üz-
letember két év és hat hónap felfüg-

gesztett szabadságvesztést kapott, és 
három évre próbára bocsátották. Az 
Országos Korrupcióellenes Ügyész-
ség (DNA) 2016 decemberében beter-
jesztett vádirata értelmében Horváth 
Anna hatvan fesztiválbérletet foga-
dott el a júniusi választási kampány-
ban tevékenykedő önkéntesei számá-
ra Fodor Zsolt ingatlanfejlesztőtől, 
cserében pedig megsürgette számára 
a városházán egy építési engedély 
kiadásához szükséges jóváhagyások 
kibocsátását.

Folytatja a türelemjátékot Horváth Anna perében a legfelsőbb bíróság

 » Horváth Anna 
ügyvédje koráb-
ban elmondta: az 
alapfokon eljáró 
bíró sem állítot-
ta, hogy egyér-
telmű bűncselek-
mény esete áll 
fenn.




