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H I R D E T É S

Székelyföldi román
stratégiát kérnek

Nemzeti stratégia kidolgozását 
sürgette Jean-Adrian Andrei, 

Hargita megye prefektusa, aki így 
reméli biztosítani azoknak a ro-
mánoknak a nemzeti identitáshoz 
való alkotmányos jogát, akik ro-
mániai településeken élnek szám-
beli kisebbségben. A kormány 
Hargita megyei megbízottja a 27. 
alkalommal megszervezett Maros-
fői Nyári Egyetem hétfői megnyi-
tóján beszélt erről. A rendezvény 
a Románián belül vagy az ország 
határain kívül élő, veszélyeztetett-
nek tekintett román közösségek 
fóruma. Az MTI által idézett Je-
an-Adrian Andrei szerint szükség 
van egy olyan kormányhivatalra, 
amelyik a számbeli kisebbségben 
élő romániai román közösségek-
kel foglalkozik, s amelynek hiva-
talnokai fi gyelemmel követik e 
közösségek helyzetét, jelentéseket 
készítenek róluk, amelyek aztán 
megalapozzák a későbbi intézke-
déseket. A prefektus szerint gaz-
dasági stratégia kidolgozására is 
szükség van Hargita és Kovászna 
megye számára, hiszen a gazda-
ság útján nyílik a legjobb lehető-
ség az etnikumközi súrlódások 
csillapítására, a román lakosság 
térségből való elvándorlásának a 
kiküszöbölésére és a fi atal generá-
ciók szülőföldjükre való „visz-
szaáramoltatására”. A prefektus 
szerint arra is nagy szükség van, 
hogy az állam pénzügyi segítséget 
nyújtson a két megyében zajló 
rendezvények számára. Úgy vélte, 
ezek olyan feladatok, amelyeket a 
székelyföldi román közösség nem 
tud egyedül elvégezni. Ezekhez a 
román állam beavatkozására van 
szükség. A prefektus úgy vélte: 
a román identitáshoz köthető 
intézmények – az oktatás, az 
egyház és a civil szféra is – fi -
nanszírozási nehézségekkel 
küzdenek a térségben. Ezért azt 
szorgalmazta, hogy a Marosfői 
Nyári Egyetem résztvevői fogal-
mazzanak meg felhívást a román 
identitás megőrzése, a térségbeli 
gazdasági, kulturális, oktatási és 
hagyományőrző tevékenységek 
állami fi nanszírozására. Szerinte 
ugyanis ez közép- és hosszú távon 
kedvező hatással lehet a román 
közösség számára. Mint ismeretes, 
Kovászna megyében a lakosság 
22,1 százaléka, Hargita megyében 
a lakosság 13 százaléka vallotta 
magát románnak a legutóbbi, 
2011-es népszámláláson.

Szintén a marosfői rendezvény 
megnyitóján Sandra Pralong, a 
román államfő tanácsadója Bu-
karesttel szembeni határozottabb 
fellépésre buzdította a határon túli 
románok képviselőit. Amint az 
Agerpres hírügynökség beszámolt 
róla: Pralong sajnálattal állapítot-
ta meg, hogy a Románia határain 
kívüli román közösségek panaszai 
évről évre ugyanazok. „Kérem 
önöket, hogy minél határozot-
tabban kérjék számon a (román) 
hatóságokon, hogy mit tettek a 
vajdasági, a Timok-völgyi (bul-
gáriai és szerbiai), a besszarábiai 
(moldovai és ukrajnai) és a ma-
gyarországi román közösségekért, 
az egyházaikért, az anyanyelvi 
oktatásukért” – jelentette ki az 
elnöki tanácsadó. (Krónika)

KÉT PROBLÉMÁS NAGYVAD ÁRTALMATLANÍTÁSÁT, ILLETVE KÉT EGYED ÁTTELEPÍTÉSÉT IS JÓVÁHAGYTÁK

Zöld jelzés a medvék kilövésére
Hargita megyében garáz-
dálkodó medvék kilövésére 
adott engedélyt a környezet-
védelmi minisztérium. A két 
nagyvad juhokat, libákat és 
szarvasmarhát pusztított el, 
egyikük egy méhészetben is 
károkat okozott. 
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E ngedélyt adott a környezet-
védelmi minisztérium két, 
Csíkszéken garázdálkodó 

medve kilövésére. Az egyik a 
Csíkpálfalván több alkalommal 
is károkat okozó nagyvad, amely 
az elmúlt időszakban legalább 
ötször bejárt a faluszéli gazdasá-
gokba, és libákat, juhokat pusztí-
tott el, illetve méhkaptárakat tört 
össze – tájékoztatott Domokos 

László József, a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség 
ve zetője. A másik medve, amelyre 
kilövési jóváhagyást adott a szak-
tárca a területen illetékes vadász-
társaságnak Csíkszentmárton kö -
zelében garázdálkodott, és egy 
szarvasmarhát pusztított el. An-
nak érdekében, hogy biztosan a 
károkat okozó medvéket ártal-
matlanítsák, a vadászok meg-
fi gyeléseket kell folytassanak a 
kilövések előtt – részletezte az 
ügynökség vezetője. Egyébként 
tegnap egy 40 éves férfi  szenve-
dett medvetámadást Csíkszent-
imrén. Az áldozat lábát és karját 
harapta meg a medve, sérüléseit 
a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórházban látták el.

A turisták védelme érdeké-
ben nemrég két áttelepítésre is 
jóváhagyást adott a környezet-
védelmi minisztérium a Szent 

Anna-tó környékén tanyázó két-
bocsos, illetve egy hárombo-
csos anyamedvére vonatkozóan. 
Előbbit már sikerült elköltöz-
tetni, az anyaállat a zernyesti 
rezervátumba, a bocsok pedig a 
balánbányai medve-visszavadító 
központba kerültek. A három-
bocsos anyamedve áttelepítése 
viszont már nehézségekbe üt-
között, azt ugyanis sehová nem 
akarták befogadni – közölte 
Domokos László József. Végül 
hétfőn ez a gond is megoldódott, 
a Hargita Megyei Tanács tájékoz-
tatása szerint a zernyesti medve-
rezervátumba telepítették át az 
anyamedvét és három bocsát.

Hargita megyében egyébként 
idén is medvék okozták a legtöbb 
vadkárt, amelyből mostanáig 
mintegy 215 esetről készült fel-
jegyzés – ebből 157-et tulajdoní-
tanak medvék által okozott vesz-

teségnek. A nagyvadak főként 
háziállatokat öltek, legnagyobb 
számban a legelőkön szabadon 
hagyott szarvasmarhákat, ám 
mivel juhokból egyszerre többet 
is elpusztítanak, ha bejutnak a 
karámba vagy istállóba, ezért 
birkákból is hasonlóan nagy a 
veszteség, szárnyasokból, méh-
kaptárakból kisebb – mutatott rá 
a megyei környezetvédelmi ügy-
nökség vezetője, aki kérdésünkre 
azt is elmondta, hogy az elmúlt 
év azonos időszakához képest 
nem változott lényegesen a me-
gyében történt vadkárok száma.

Az elkövetkező időszakban – a 
kukorica és a gyümölcsök érése-
kor – főként a termőföldeken és 
a gyümölcsösökben bukkanhat-
nak fel a medvék, „ilyenkor min-
den évben megszaporodnak egy 
kicsit a károk”, a nagyvad ugyan-
is már készül a téli időszak átvé-
szelésére, ezért sokat táplálkozik.

Az egyre több medvetámadás 
miatt múlt hónap végén ország-
szerte 140 medve kilövését vagy 
áttelepítését lehetővé tevő be-
avatkozási kvótát hagyott jóvá 
a környezetvédelmi miniszter. 
A miniszteri rendelet nem egy ha-
gyományos kilövési keret, hanem 
az állományszabályozó medve-
vadászat 2016-os teljes betiltása 
után jóváhagyott, ugyancsak 
140 példány ártalmatlanítását 
engedélyező beavatkozási kvó-
tához hasonló, azaz továbbra is 
csak rendkívüli esetben, szigorú 
eljárás során és csak veszélyes 
medvére ad kilövési vagy áttele-
pítési jóváhagyást a szaktárca. 
A beavatkozási kvótának köszön-
hetően voltaképpen az engedé-
lyeztetési eljárás válik kissé egy-
szerűbbé és gyorsabbá.
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Hargita megyében idén is medvék okozták a legtöbb vadkárt, amelyből eddig 215 esetről készült feljegyzés




