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Ismét igazukat keresik
Felelősségre vonást szorgalmaznak a közbirtokosságok a medveproblémák miatt

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Januárban jelent meg a Hiva-
talos Közlönyben a vadászati 
törvényt kiegészítő módosítás, 

melynek értelmében május 15-éig 
a környezetvédelmi minisztérium 
jóvá kellett volna hagyja a preven-
ciós célú medvekilövési kvótát. Ez 
azonban nem történt meg, és mivel 
ugyanaz a törvény két évig terjedő 
börtönbüntetést vagy adminiszt-
ratív büntetést helyez kilátásba a 
jogszabály megszegése esetére, 
a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélő-

szék melletti ügyészségre 
bűnügyi keresetet nyújtott 
be a Zetelaki Területtulaj-
donosi Társulás a környe-
zetvédelmi tárca illetékesei 

ellen – tájékoztatott Benke 
József, a társulás elnöke és egyben 
a Zetelaka és Társai Vadásztársa-
ság igazgatója. A területtulajdono-
si társulás ugyancsak a törvények 
betartásának elmulasztása miatt 
tavaly pert indított a minisztérium 
ellen – azt elvesztették, de a döntést 
megfellebbezték –, ezúttal viszont 
fajsúlyosabb ügyre számít, mert el-
mondása szerint a környékről és az 
ország más részeiből is csatlakozná-
nak a kezdeményezéshez területtu-
lajdonosi társulások. 

Fokozódó probléma 

Benke József szerint prevenciós ki-
lövési kvóta hiányában egyre csak 
fokozódnak a medveproblémák, ez 
már az idei évre is érvényes – je-
gyezte meg. Hétfőn 24 óra alatt öt 
vagy hat Ro-Alert-riasztást adtak 
ki csak Hargita megyében a tele-
püléseken látott medvék miatt, és 

a jelenség még ennél is gyakoribb 
volna, ha a sok eső miatt nem lenne 
bőséges a természetben a vad táp-
lálékául szolgáló zöld biomassza 
– magyarázta. Hozzáfűzte viszont, 
hogy ennek dacára már számos 
vadkár történt: csak az általuk ke-
zelt vadászterületeken hat tehenet 
öltek meg a medvék május közepe, 
vagyis a szarvasmarhák legelőre 
történő kihajtása óta. De olyan is 
történt már, hogy egy gazda leka-
szálta a lucernát és behordta a kert-
jébe, mert az esőzések miatt nem 
hagyhatta kint száradni, majd éj-
szaka „egy egész állatkertet” von-
zott oda a friss sarjú.

„Kijárási tilalom” 
a természetben

A pénzben mérhető károk mellett 
vannak nem kevésbé fontos, érték-
ben viszont kifejezhetetlen problé-
mák is az elszaporodott medveál-
lomány miatt. Benke József szerint 
kijelenthető, hogy már egy kirándu-
lás is veszélyessé vált, az emberek 
– legyenek fi atal városi kisgyerekes 
családok vagy idős vidéki gazdák, 
esetleg gombászok, természetjárók 
– nem mernek kimenni az erdőre, 
mezőre. Mintha a hatvannapos be-
zártság, majd a korlátozásokkal teli 
lazítás után Hargita megyében meg-

hosszabbították volna a kijárásra 
vonatkozó intézkedéseket – véleke-
dett a vadgazdálkodási szakember, 
aki szerint érezhetően nő a feszült-
ség a területtulajdonosok, a vadász-
társaságok és a vidéki lakosság kö-
rében is a medveproblémák miatt. 

A helyzet megoldásának elodá-
zása és a vonatkozó törvények be 
nem tartása már nem egy egyszerű 
mulasztás, annál sokkal súlyosabb 
– véli a vadgazdálkodási szakem-
ber, aki szerint egyes civil szerve-
zetek anyagi célú haszonszerzési 
szándéka áll a medvevadászati til-
tás fenntartására irányuló lobbi 
mögött. Mint mondta, két éve még 
ő maga sem hitt az eff éle összeeskü-
vés-elméletekben, de ez mára meg-
változott, az ökoimperializmusról, 
illetve a jelenség romániai jelenlété-
ről írt is egy értekezést, közzétéve a 
vadásztársaság honlapján.

Elkezdődött a „szezon”. 
Egyre gyakoribbak a medvék 
felbukkanása miatti 
Ro-Alert-riasztások
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• N Ő I L E G

H úsz családon segít a Nőileg ma-
gazin Újrakezdés programja: 

a kezdeményezés partnerei, a Gyu-
lafehérvári Caritas szociális mun-
katársai felmérték a beérkezett ké-
réseket, és a 27 benyújtott érvényes 
pályázatból 20 esetében találták úgy, 
mindenképpen szükséges az, hogy 
segítséget kapjanak, támogatásban 
részesüljenek a pályázók. Az Újra-
kezdés programban azok a családok 
jelentkezhettek vagy voltak jelölhe-

tők, ahol a szülők a járvány miatt 
kialakult helyzetben veszítették el 
munkájukat, kerültek a szakadék 
szélére. A támogatóknak köszönhe-
tően eddig a szükséges összeg közel 
felét sikerült összegyűjteni. Az Újra-
kezdés programra ugyan már nem le-
het jelentkezni, viszont támogatáso-
kat továbbra is fogadnak a szervezők 
a Gyulafehérvári Caritas számlájára.

A Nőileg csapatának célja az volt, 
hogy talpraállásnyi időszakra, fél 

évig havonta 500 lej értékben támo-
gassa ezeket a családokat. Huszon-
hét érvényes kérés érkezett a meghir-
detett időszakban (május 25.–június 
12.), ebből a Gyulafehérvári Caritas 
értékelése szerint húsz családnak a 
feltételként meghatározott kritériu-
mok szerint mindenképpen segíteni 
kell, mert bajban vannak. A kérések 
Bihar, Hargita, Kolozs, Kovászna, 
Maros, Máramaros, Szatmár, Szeben, 
Szilágy megyékből érkeztek.

A szervezők olyan családok szá-
mára hirdették meg a támogatási le-
hetőséget, amelyek a járványhelyzet 
következtében kerültek nehéz anyagi 
helyzetbe, munkanélkülivé váltak 
a szülők, akik kiskorú gyerek(ek)et 
nevelnek, nem tudják fi zetni albér-
leteiket, komoly nehézséget okoz a 
megélhetés stb. Eddig közel 9000 lejt 
utaltak a Nőileg olvasói erre a célra 
a Gyulafehérvári Caritas számlájára, 
és ezzel együtt összesen 24 000 lejre 

van még ígéret (sokan fél évig rend-
szeres utalást vállaltak).

A Nőileg csapata hálás szívvel kö-
szöni mindazoknak a támogatását, 
akik nélkülözni tudták a segítség-
nyújtásra szánt összeget! A húsz csa-
lád féléves támogatásához azonban 
még 36 ezer lejre van szükség, a fel-
ajánlásokat tehát továbbra is várják 
a szervezők, hiszen vallják: a közös 
segítség jó helyekre megy, és hiszik, 
hogy meglesz a szükséges összeg.

Ne hagyjuk magukra őket!

• Bűnügyi keresetet nyújtott be a környezetvédelmi tárca vezetője és egyik ál-
lamtitkára ellen a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék (legfelsőbb bíróság) melletti 
ügyészségre a 44 udvarhelyszéki közbirtokosságot tömörítő Zetelaki Területtu-
lajdonosi Társulás. Az indok: a hatályos törvény ellenére a szakminisztérium nem 
hagyta jóvá a prevenciós célú medvekilövési kvótát, amellyel orvosolható lenne a 
medvevadászat 2016-os teljes betiltása óta fokozódó „medveprobléma”.

Szülői kérésre 
fogadják a kicsiket
Az egészségügyi, oktatási és 
munkaügyi minisztériumok 
közös rendelete alapján a 
magánóvodák és bölcsődék 
mellett az állami intézmények is 
megnyithatnak a nyári időszak-
ra. A Marosvásárhely önkor-
mányzatához tartozó bölcső-
deigazgatóság is lehetővé teszi 
a nyári időszakra azoknak a 
gyerekeknek a bölcsődei fel-
ügyeletét, akik a 2019–2020-as 
tanévben már bölcsődébe jártak 
– tájékoztatott a bölcsődeigaz-
gatóság képviselője. Azoknak 
a szülőknek, akik szeretnék 
gyerekeiket bölcsődébe vinni, ki 
kell tölteniük egy saját felelős-
ségre írt nyilatkozatot. Ezt a 
típusnyomtatványt a marosvá-
sárhelyi polgármesteri hivatal 
honlapjáról lehet letölteni (www.
tirgumures.ro), majd el kell 
küldeni a bölcsődeigazgatóság 
e-mail-címére (administratia.
creselor@tirgumures.ro). A 
kéréseket június 25-én 12 óráig 
fogadják, kitöltésükkel kapcso-
latos információkért hívható a 
bölcsődeigazgatóság 0265-
245752-es telefonszáma. 

Újrainduló vizsga
Újraindítják hétfőtől a gépjár-
művezetői engedély megszer-
zéséhez szükséges elméleti 
vizsgákat a Hargita Megyei 
Gépjárművezetői Engedélyeket 
Kibocsátó és Járműbejegyzési 
Közszolgálatnál. A vizsgater-
mekbe online időpontfoglalás 
után léphetnek be a tanulóve-
zetők, ezt a drpciv.ro oldalon az 
Înregistrare dosar de examinare 
menüpontra kattintva tudják 
megtenni június 25-e után. Az 
online időpontfoglalási kötele-
zettség az első alkalommal és 
az újravizsgázókra is vonat-
kozik. Az elméleti vizsgákat 
hétfőn, kedden és csütörtökön 
11.30 és 14 óra között tartják. 
Az első alkalommal vizsgázókat 
8 és 10.30, az újravizsgázó-
kat pedig 11.30 után várják a 
közszolgálathoz. A gyakorlati 
vizsgára személyesen kérhetnek 
új időpontot a tanulóvezetők 
hétfőn, kedden és csütörtökön 
14 és 15.30 óra között. 

• RÖVIDEN 




