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Ébren maradnak?
Nem sok jót ígérnek a vadászok medveügyben

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

„A medvék általában csak akkor 
vonulnak el téli álmot aludni, ha 
a megváltozott körülmények miatt 
több energiába kerül az étel meg-
szerzése, mint amennyihez annak 
elfogyasztásával jutnak” – mondta 
lapunknak Mărmureanu-Bíró Le-
onárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és 
Sporthorgász Egyesület igazgatója. 
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha 
bőséges az élelem és ehhez egysze-
rű hozzájutni, akkor sem a csökke-
nő hőmérséklet, sem a havazás nem 
készteti hibernálásra a nagyvada-
kat, azzal ugyanis az ínségesebb 
időszakokat szokták átvészelni.

A kisebb medvék

A szakember szerint az elkövetkező 
időszakban a bocsot váró nősté-
nyek biztosan elrejtőznek, ugyanis 
az elléshez védett helyre van szük-
ségük. Jó eséllyel a nagyobb medvék 
is elvonulnak, hiszen azok mostan-
ra megfelelő testtömeget halmoztak 
fel a tél hibernálással történő átvé-
szeléséhez, így nincs értelme élel-
met keresve kóborolniuk és ezáltal 
fölöslegesen energiát veszíteniük. A 
problémákat valószínűleg a kisebb 
egyedek fogják okozni, amelyek ed-
dig nem híztak meg megfelelően.

Verseny az élelemért

Az udvarhelyszéki erdőkben idén 
kevés volt a bükk- és tölgymakk, 
amiért a medvéken kívül a vaddisz-
nók, a szarvasok, az őzek és a juhok 
is versengenek – magyarázta Măr-

mureanu-Bíró. Ez a helyzet ugyan-
akkor jól megfi gyelhető a vadászok 
által kialakított etetőknél is, ahol 
egymást kergetik a vadak az élele-
mért. „A gyümölcsök elfogytak, így 
nincs más ennivaló az erdőkben 
vagy éppen a települések határá-
ban. Emiatt könnyen előfordulhat, 
hogy a téli időszakban is aktív med-
vék az emberek portái felé veszik 

az irányt és a havazás vagy a hideg 
sem szünteti meg a vadkárokat” – 
hangsúlyozta a vadász. Hozzátette, 
a probléma elsősorban az, hogy a 
túlszaporodott nagyvadak jó része 
megszokta az emberek közelségét 
és azt is, hogy a portákon vagy azok 
környékén könnyen élelemhez jut-
hat. Éppen ezért nem vonulnak el 
téli álmot aludni.

H I R D E T É S

Megszűnt a hargitai prefektus megbízatása
Több prefektus és alprefektus menesztéséről is határozatokat 
fogadott el a kormány csütörtöki ülésén – írja az Agerpres hírügy-
nökség Ionel Dancă miniszterelnöki kancelláriavezető bejelentésére 
hivatkozva. Ugyanakkor jóváhagyták Románia New York-i főkon-
zulja, Cătălin Dancu visszahívását is. Megszűnt a megbízatása 
Jean-Andrei Adrian Hargita megyei, Dănuţ-Emil Hălălai Fehér me-
gyei, Florentina Horgea Arad megyei, Florin Florian Szilágy megyei, 
valamint Mirela-Elena Adomnicăi Suceava megyei prefektusnak. 
Arad megyében Vasilică Damian alprefektust is menesztették, az ő 
helyét Neliana-Olimpia Popa veszi át. 

Publik Antal a Marosvásárhelyi TVR-ben
Hétfőn 17.10 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának 
meghívottja Publik Antal. A Svédországban és Magyarországon élő 
egykori marosvásárhelyi labdarúgót Szucher Ervin a régi futballvilág-
ról, játékosi és edzői pályájáról, valamint a szavalásról faggatja.

Karácsonyi kézműves kiállítás
Idén is lesz Csíkszeredában karácsonyi kézműves kiállítás a fogya-

tékkal élők világnapja alkalmából. A Hargita Megyei Mozgássérültek 
Szervezete és a Hargita Megyei Szociális és Gyermekjogvédelmi Vezér-
igazgatóság közös rendezvényére kedden 11 és 15 óra között várják az 

érdeklődőket a megyeháza oszlopcsarnokánál. 

Két különdíjat is bezsebeltek
Jó eredményt ért el a XIX. Lakiteleki Filmszemlén a Székelyföldi Legen-
dárium csapata által készített, A Tejút című animációs alkotás.
A Nap filmje díjat, valamint a magyar Miniszterelnökség különdíját 
is elnyerte pénteken A Tejút című székelyföldi legendákat feldolgozó 
animációs alkotás, a Kósa Ferenc emlékére megrendezett XIX. Lakitele-
ki Filmszemlén – tájékoztatta portálunkat Fazakas Szabolcs, a projekt 
ötletgazdája. A Székelyföldi Legendárium megálmodója rámutatott, 
nagyon örülnek és büszkék az elért eredményre.

• RÖVIDEN

• Egyértelmű, hogy Székelyföldön még nem vonultak téli álomra a medvék, ezért arra
voltunk kíváncsiak, hogy ez általában milyen körülmények között történik meg. A vadá-
szok szerint az elkövetkező hónapokban is számíthatunk nagyvadak által okozott károkra.

E lfogadta a kormány csütörtök
este az idei második költségve-

tés-kiigazítást. Az erről szóló tárgya-
lások során az RMDSZ három fontos 
témakörben tudott megegyezésre 
jutni az illetékes minisztériumokkal. 
Ezáltal biztosítva lesz az önkormány-
zatok működése ebben az évben, 
kifi zetik a Helyi Fejlesztési Országos 
Program (PNDL) támogatásait, és az 
elmúlt három év medvekárait is meg-
térítik a gazdáknak. A kormány által 
csütörtök este jóváhagyott költségve-
tés-kiigazítás kapcsán tartott sajtótá-
jékoztatót pénteken Tánczos Barna 
szenátor és Korodi Attila parlamenti 
képviselő Csíkszeredában. Mint a 
találkozón elhangzott: a költségve-
tés-kiigazítást megelőző napokon 
Kelemen Hunor megbízásából Cseke 
Attila, Tánczos Barna és Korodi At-
tila intenzív tárgyalásokat folytatott 

a pénzügyminisztériummal, illetve 
azokkal a szaktárcákkal, amelyek-
nek az RMDSZ megítélése szerint 
szükségük volt további pénzügyi for-
rásokra. Az egyeztetések során végül 
több témakör mentén is egyezségre 
tudtak jutni Tánczos szerint.

Mennyi pénzről van szó?

Mint a szenátor kiemelte, sikerült meg-
állapodniuk a kormánnyal abban, 
hogy az önkormányzatok működési 
költségeit biztosítják az év végéig, be-
leértve a szociális juttatások kifi zeté-
sét is. Az erre vonatkozó konkrét leosz-
tás utolsó dokumentuma ezen a héten 
fog megjelenni egy kormányhatározat 
formájában, ebből derül ki, hogy Har-
gita megye pontosan mekkora ösz-
szeghez jut majd. Az RMDSZ által ki-
emelt fontosságúnak ítélt másik téma 

a Helyi Fejlesztési Országos Program 
(PNDL) volt, amelynek teljes fi nanszí-
rozását kérték. A kormány végül 1,8 
milliárd lejt bocsátott a fejlesztési mi-
nisztérium rendelkezésére, amelyből 
valamennyi tervezett kifi zetést végre 
tudnak hajtani. Szintén kedvező for-
dulat, hogy az RMDSZ kérésére meg 
tudott egyezni a medvekárok ügyében 
a környezetvédelmi- és a pénzügymi-
nisztérium. Ezáltal az előbbi számára 
egy hárommillió lejes összeget hagy-
tak jóvá, amelyből az elmúlt három 
év összes, korábban ki nem fi zetett 
medvekárát rendezni tudják. A sze-
nátor arra is kitért, hogy a felsoroltak 
mellett a költségvetés-kiigazítás lehe-
tőséget teremt a történelmi egyházak 
számára, hogy a beruházási, javítási 
költségeiket részben fi nanszírozni 
tudják a vallásügyi államtitkárságon 
keresztül. (Iszlai Katalin)

Megtérítik a gazdáknak a medvekárokat

Ha van élelem, akkor aktív medve is lesz a téli időszakban
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