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Ú j tulajdonosa van a tegnap 30. 
születésnapját ünneplő Szatmá-

ri Friss Újságnak, Szatmár megye 
egyetlen magyar nyelvű napilapját 
Turos Lóránd RMDSZ-es szenátor 
cége, a Friss Press Kft . vásárolta 
meg a korábbi tulajdonostól, a helyi 
vállalkozói kézben lévő Trade Hol-
ding Kft .-től.

A tulajdonosváltás hírét a lap idei 
első, január 4-iszámában közölte az 
olvasókkal Elek Anikó főszerkesztő. 
„A szatmári magyarság egyik legerő-
sebb bástyájaként célunk továbbra 
is az, hogy útmutatást, kapaszkodót 
nyújtsunk, hogy a közösségünk ér-
tékeire kellő fi gyelmet irányítsunk” 
– fogalmazott az olvasóknak szánt 
üzenetében a főszerkesztő.

Turos Lóránd a Transindex hír-
portál megkeresésére elmondta: az 
ő cége tulajdonába került az újság, 
azonban a szerkesztőség munkájába 
nem kíván beleszólni, csupán meg 
akarja erősíteni a lapot. Kifejtette, 
szándéka, hogy a főszerkesztővel 
konzultálva gazdasági egyensúlyt 

teremtsen, az alkalmazásokról, eset-
leges béremelésekről az ügyvezető 
dönt majd. A hírportál információi 
szerint ugyanis az elmúlt időszak-
ban elbocsátások, felmondások vol-
tak a lapnál.

Szatmár megye egyetlen magyar 
nyelvű napilapja egyébként épp teg-
nap volt 30 éves, 1990 januárjától 
jelenik meg Szatmári Friss Újság né-
ven. 2004-ben az osztrák tőkéjű In-
form Media Kft . tulajdonába került, 
mely egyben a Bihar megyei Bihari 
Napló tulajdonosa is volt, így a két 
lap hasonló arculattal rendelkezett, 
több oldal közös volt. 2005-ben meg-
szűnt a monopóliuma, helyi vállal-
kozók új lapot alapítottak Szatmári 
Magyar Hírlap néven, mely 2014 au-
gusztusáig jelent meg, az RMDSZ-kö-
zeli lap megszüntetését a tulajdo-
nosok anyagi okokkal indokolták. A 
Szatmári Friss Újság így ismét a határ 
menti megye egyetlen magyar nyel-
vű napilapja lett, és 2012-től már a 
helyi vállalkozók kezében levő Trade 
Holding Kft . adta ki. Ezt vásárolta fel 
most Turos Lóránd RMDSZ-es szená-
tor cége, a Friss Press Kft .

Napilapot vett a szenátor
 » GERGELY IMRE

Jelentősen megnövekedett a keretösz-
szeg és az igényelhető támogatások 

mértéke a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. (BGA) új pályázatain – emlékez-
tettek tegnap Gyergyószentmiklóson, 
annak a székelyföldi tájékoztató kör-
útnak az első állomásán, amely során 
a BGA a kiírások újdonságait ismer-
teti erdélyi leányvállalata, a BGA Pro 
Transilvania vezetőinek segítségével. 
Cél, hogy olyan nagyobb léptékű pá-
lyázatok szülessenek, amelyeknek 
jelentős hozadéka lehet a magyar 
nemzetpolitika céljainak szempontjá-
ból. A Nemzetpolitikai Államtitkárság 
programjaihoz kapcsolódó, a BGA le-
bonyolításában meghirdetett pályáza-
ti programok célja továbbra is, hogy az 
oktatás és a kultúra támogatása révén 
segítse a magyarság szülőföldjén való 
boldogulását, ugyanakkor előmozdít-
sa a Magyarországgal való sokoldalú 
kapcsolatok fejlesztését, valamint a 
magyar nemzeti azonosságtudatának 
megerősítését – mondta Geréb László 
ügyvezető. Az erdélyi pályázók idén 
is két kiíráson vehetnek részt, azaz a 

BGA központi kiírásán, illetve a regi-
onálison, amelyet célzottan erdélyi 
pályázók használhatnak ki. Jelentős 
változás a korábbi évhez képest, hogy 
a központi kiíráson tavaly maximum 
2 millió forintos támogatást nyerhetett 
el egy pályázat, idén ez a felső érték 
már 10 millió forint: a regionális, er-
délyi kiírásra múlt évben benyújtott 
pályázatokban legtöbb 500 ezer forint 
volt elnyerhető, most pedig 300 ezer 
és 3 millió forint értékű pályázatokat 
támogatnak. A keretösszeg idén a köz-
ponti kiírásnál 1 milliárd, a regionális-
nál 420 millió forint. Egy pályázó csak 
egyetlen támogatási igénylést nyújthat 
be. Ez azonban több tevékenységre is 
vonatkozhat egyszerre. Idén három te-
vékenységi kör lebonyolításához nyer-
hető anyagi segítség: a magyar közös-
ség céljait szolgáló kulturális, oktatási 
programok; a magyar közösség céljait 
szolgáló írott és elektronikus média, 
kiadványok; civil szervezetek, egy-
házak, belső egyházi jogi személyek, 
intézmények működése, valamint a 
magyar közösség céljait szolgáló fej-
lesztések. Részletek a BGA honlapján 
olvashatók (www.bgazrt.hu).

Segítenek az itthon boldogulásban

 » Cél, hogy 
olyan nagyobb 
léptékű pályáza-
tok szülessenek, 
amelyeknek je-
lentős hozadéka 
lehet a magyar 
nemzetpolitika 
céljainak szem-
pontjából.

Elköltöztetik Bihar megyébe 
azokat a medvéket, amelyek 
a predeali sípálya közelében 
bukkantak fel több ízben. 
A hibernálási időszak ellenére 
sűrűn járkálnak a nagyvadak 
lakott települések közelében a 
Székelyföldön is, nem félnek az 
emberektől. Szakértők óvatos-
ságra intenek.

 » BÍRÓ BLANKA, FÜLÖP SZÉKELY BOTOND

E gy Bihar megyei vadászterület-
re költöztetik azt a két medvét, 
amelyeket az év elején a predea-

li Clăbucet sípálya közelében fi lmez-
tek le. Cătălin Văsii Brassó megyei 
prefektus arról tájékoztatta a sajtót, 
hogy egyeztettek a környezetvédelmi 
minisztérium illetékeseivel, a helyzet 
elemzése után arra jutottak, hogy a 
két medvét Bihar megyébe költöz-
tetik. A minisztérium azonosította 
be a Bihar megyei vadászterületet, 
amelynek gondnokai vállalták, hogy 
átveszik a két vadat. Amint megkap-
ják a minisztérium és a Brassó Me-
gyei Környezetvédelmi Igazgatóság 
engedélyét, a két medvét befogják és 
átköltöztetik.

Csendőralakulat kergette el
a medvét
A prefektus szerint a sürgősségi hely-
zeteket kezelő megyei bizottságban 
először az a javaslat hangzott el, 
hogy a medvebocsot elköltöztetik, 
a felnőtt példányt pedig kilövik, ám 
végül mind a két medve elköltözte-
tése mellett döntöttek. A Predealon 
felbukkant két nagyvad közül az 
egyik bocs, a másik felnőtt nőstény-
medve, de nem a bocs anyja. A bocsot 
december 29-én fi lmezték le a Clăbu-

cet sípályán, de felbukkanását nem 
jelentették a csendőrségnek, mert a 
kis medve megijedt az emberektől, és 
visszaszaladt az erdőbe. Január 2-án, 
4-én, 5-én és 6-án is megjelent a med-
ve a sípálya közelében, akkor egy síző 
a 112-es sürgősségi telefonszámon ér-
tesítette a csendőrséget. A helyszínre 
érkező csendőralakulat mintegy 500 
méterre elkergette a felnőtt példányt 
a sífelvonó beszállójától, majd még 
két alakulatot küldtek a helyszínre, 
hogy távol tartsák a vadat.

Nem alszanak a nagyvadak
a Székelyföldön
Noha a magasabban lévő részeken 
már téli álmot alszanak a medvék, 
más területeken ez nem így van. Szé-
kelyudvarhely környékén például 
legalább tizenegy medve aktív jelen-
leg is, ezért a vadászok óvatosságra 
intenek. A hibernálási időszak elle-
nére hat medvét látnak rendszeresen 

a lakók a székelyudvarhelyi Csere-
hát-lakótelep környékén, az állatok 
nem félnek az emberek közelségétől, 
így veszélyesek lehetnek – mondta 
lapunknak Mărmureanu-Bíró Leo-
nárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és 
Sporthorgász Egyesület vezetője. 
Hozzátette, az Agyagdomb környé-
kén kétbocsos anyamedve szokott 
kószálni, míg a szejkefürdői erdőben 
legalább három nagyvad aktív jelen-
leg is. A nagyvadak veszélyesek le-
hetnek, ezért az igazgató semmiképp 
sem javasolja, hogy bárki megköze-
lítse őket, sőt ha valaki lakott terület 
környékén lát medvét, mindenképp 
tárcsázza a 112-es segélyhívó számot, 
és jelentse az esetet. A vadászok 
egyébként csapdával igyekeznek 
elkapni a nagyvadakat, igaz, eddig 
kevés sikerrel. Bár volt olyan eset, 
hogy egy medve besétált a csapdába, 
végül sikerült elinalnia. Munkájukat 
ugyanakkor a szabadon kószáló ku-

BIHAR MEGYÉBE SZÁLLÍTJÁK A PREDEALON BÓKLÁSZÓ MEDVÉKET, A VADAK EBBEN AZ IDŐSZAKBAN SEM ALSZANAK

Költöznek, télen is éberek a nagyvadak

Bálványosfürdőn is az út és az emberek közelébe merészkednek a télen sem hibernáló medvék
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tyák is nehezítik, mivel azokat is 
odavonzza a csali, így nem ritka, 
hogy másnap a vadászoknak kell 
kiengedniük őket a szerkezetből. A 
cél az lenne, hogy a fogságba ejtett 
medvéket elaltassák és elszállítsák 
egy településektől távol eső terü-
letre. Ezzel úgymond egy második 
esélyt kapnának, hiszen elkerülhe-
tő volna a kilövésük.

Az enyhe tél miatt is aktívak
a medvék
„A medvék akkor vonulnak el téli 
álmot aludni, amikor az élelem 
megszerzéséhez több energiát kell 
elhasználniuk, mint amennyihez az 
elfogyasztásával jutnának” – ma-
gyarázta a szakember. Rámutatott, 
az idei tél eddig enyhének mond-
ható, hiszen csak kevés hó hullott, 
így a nagyvadak viszonylag egysze-
rűen találnak makkot és egyéb táp-
lálékot, ezért is maradtak éberek. 
Persze míg a földrajzilag alacso-
nyabban lévő területeken gyakran 
látni medvéket, addig a hegyvidé-
ken – például a Bucsin-tetőn vagy 
a Hargitán – elvonultak téli álmot 
aludni. Ott ugyanis nagyobb hó 
van, nehezebb az élelem megszer-
zése. Az egyesület igazgatója szerint 
ugyanakkor általánosságban is el-
mondható, hogy felborult a medvék 
bioritmusa, hiszen az utóbbi évek-
ben egyre kevesebben vonultak 
téli álomra. Ugyanez tapasztalható 
a háromszéki Bálványosfürdőn is: 
gyakori, hogy közvetlenül az úttest 
mellett bukkannak fel medvék, 
amelyek láthatóan egyáltalán nem 
félnek az emberektől. Ottjártunk-
kor december utolsó napjaiban két 
nagyobb medvebocs merészkedett 
a Bálványosfürdőn található bor-
vízforrás közelébe, ahol emberek 
tartózkodtak.

 » A nagyvadak 
veszélyesek 
lehetnek, ezért 
a Nagy-Küküllő 
Vadász- és Sport-
horgász Egye-
sület vezetője 
semmiképp sem 
javasolja, hogy 
bárki megköze-
lítse őket, sőt 
ha valaki lakott 
terület környé-
kén lát medvét, 
mindenképp tár-
csázza a 112-es 
segélyhívó szá-
mot, és jelentse 
az esetet. 




