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S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A tömörülés kezdeményezé-
séhez, amelyben bűnügyi 
keresetet nyújtottak be a 

környezetvédelmi tárca vezetője 
és egyik államtitkára ellen a leg-
főbb ügyészségre már több terü-
lettulajdonosi társulás csatlako-
zott, de választ még nem kaptak 
előterjesztésükre.

Az Országos Vadászegyesü-
lettől kapott értesülése szerint az 
ügyészség már megkereste a kör-
nyezetvédelmi minisztériumot az 
ügyben, de a Zetelaki Területtulaj-
donosi Társulás még nem kapott 

választ az állami szervtől az 
előterjesztett bűnügyi kere-
setére – tudtuk meg Benke 
Józseftől, a területtulaj-
donosi társulás elnökétől, 
akik egyben a Zetelaka 
és Társai Vadásztársaság 
igazgatója is. A 44 udvar-

helyszéki közbirtokosságot tö-
mörítő területtulajdonosi társulás 
azért nyújtott be bűnügyi kerese-
tet a környezetvédelmi miniszter 
és a tárca egyik államtitkára ellen, 
mert a hatályos törvény ellenére 
a szakminisztérium nem hagy-
ta jóvá a május 15-ikei határidőig 
a prevenciós célú medvekilövési 
kvótát. Amint arról Benke József 
beszámolt, időközben több terü-
lettulajdonosi társulás is csatlako-
zott kezdeményezésükhöz – ő leg-
alább három, Hargita, Kovászna 

és Vrancea megyei tömörülésről 
tud –, a pontos számukat azon-
ban nem ismeri, ugyanis a társu-
lások a bűnügyi kereseteket mind 
önállóan kell benyújtsák, és nem 
mindegyikük értesíti erről a többi 
tömörülést.

Villanypásztokkal védenék 
a gazdaságokat

A szakminisztérium eközben valós 
megoldás helyett szemfényvesztő lát-
szatintézkedésekkel kívánja rendezni a 
medveproblémákat – véli Benke József. 

Példaként a tárca által múlt szerdán 
közvitára bocsátott új programot 
hozta fel, amelyben villanypásztorok 
beszerzésére nyújtana fi nanszírozást 
a minisztérium 1,5 millió lej összérték-
ben, pályázatonként legfeljebb 2000 
lejes értékhatárig. Ez 750 gazdaság 
villanypásztorral történő bekerítésére 
lenne elegendő, ami nagyon kevés, 
még a Hargita megyei igényeket sem 
fedezné – véli a területtulajdonosi tár-
sulás elnöke a tervezett költségvetés-
ről és programról, amelynek a közvi-

tája ma ér véget. A kisebb gazdaságok 
esetében enyhíthetnék a problémát 
a villanypásztorok, a nagy gazda-
ságokat azonban nem is lehet körbe 
keríteni, tehát csak infrastrukturális 
eszközökkel nem lehet megoldani ezt 
a problémát – fűzte hozzá. Példaként 
Tusnádfürdőt hozta fel, ahol nagyon 
sok villanypásztort telepítettek, de 
emiatt beszűkültek a medvék által 
használt csapások és az anyamed-
vék folyton egymásnak estek, majd a 
medvék egy része átvándorolt Bálvá-
nyos környékére, így ott ugrott meg a 
nagyvad által okozott károk száma.

Nő a károk összértéke

„A medve egy regenerálható termé-
szeti erőforrás. A vadászat az egyet-
len módja az egyensúly helyreállítá-
sának” – magyarázta Benke József. 
Az évek óta fennálló probléma meg-
oldásától azonban továbbra is távol 
áll az ország, ugyanis amint arról 
vadásztársasági igazgatóként beszá-
molt, egyre több a vadkár, ráadásul 
az állam még a tavalyi kártérítése-
ket sem fi zette ki a károsult gazdák-
nak, ezért ők már nem jelentik a 
károkat: „megunták a bürokratikus 
eljárást, nem készíttetnek hivatalos 
kárfelmérést”. Három évvel ezelőtt 
még félmillió euró alatt volt a károk 
értéke országosan, egy évvel később 
felment ez az érték 700 ezer euróra, 
tavaly már 1,5 millió euró volt, és 
idén, az év első négy hónapjában 
már elérte a félmillió eurót – vázolta 
fel a növekedést a szakember.

Nem közelednek az álláspontok
A környezetvédelmi minisztérium villanypásztorokkal rendezné a medveproblémákat
• A gazdák már nem jelentik be a vadkárokat, még a tavalyi kártérítéseket sem 
fizette ki az állam, a szakminisztérium látszatmegoldásként villanypásztor-pályázatot 
indítana, pedig a felborult egyensúlyt csak vadgazdálkodással lehet helyreállítani – 
mondja a medveprobléma kérdéséről a Zetelaki Területtulajdonosi Társulás elnöke. 

MUNKATÁRSUNKTÓL

A budapesti rendező, újságíró az 
online tévé YouTube-csatornáján 

péntektől megtekinthető interjúban 
elárulja, milyen megfontolásból vál-
lalta el év elején a Kohéziós politika a 
régiók egyenlőségéért és a regionális 
kultúrák fenntarthatóságáért című 
kezdeményezés aláírásgyűjtésének 
kampányát, milyen szerepet játszott 
döntésében székely származása, 

a román nacionalisták, továbbá a 
nemzeti régiókat, kisebbségeket Eu-
rópa-szerte „ekéző” politikai erők. A 
marketing kommunikációban jártas 
szakértő felidézi, miként sikerült a ta-
vaszi kampány során mindössze pár 
hét alatt összegyűjteni több százezer 
kézjegyet, és azt is felvázolja, hogy 
milyen stratégiával vágnak neki ez-
úttal kétmillió aláírás összegyűjté-

sének. Pesty László a Székelyhon Tv 
Nézőpont műsorában részletesen is-
merteti, miként fogják kommunikálni 

a következő négy hónap során az eu-
rópai politikai és kulturális térben a 
tényt, hogy székelyek léteznek. 

Meglesz kétmillió? Pesty László aláírásgyűjtésről a Székelyhon Tv-ben

A Nézőpont vendége Pesty László, az Írdalá.hu vezetője
▸  FORRÁS: PESTY LÁSZLÓ

• Be lehet-e venni online hadsereggel Európát? Si-
kerre lehet-e vinni a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 
által útjára indított, a nemzeti régiókról szóló európai 
polgári kezdeményezés ügyében újrakezdődött aláírás-
gyűjtést? Erről faggatja a Székelyhon Tv Nézőpont című 
műsorának legfrissebb kiadásában Pesty Lászlót, az 
Írdalá.hu vezetőjét Rostás Szabolcs. 

Készül a PSD 
a kormánybuktatásra
Az ellenzéki Szociáldemokrata 
Párt (PSD) azonnal benyújtja a 
bizalmatlansági indítványt a kor-
mány ellen, amint meglesznek 
a szükséges támogató aláírá-
sok – jelentette be csütörtökön 
Robert Cazanciuc. A szenátus 
szociáldemokrata ügyvivő elnö-
ke elmondta, arra várnak, hogy 
a kormány megbuktatásában 
érdekelt pártok jelezzék csatla-
kozási szándékukat. Hozzátette: 
már szinte az összes szükséges 
aláírás megvan. Mint ismeretes, 
a kormánybuktató indítvány 
sikeréhez az összes képviselő és 
szenátor fele plusz egy szavaza-
ta, vagyis 322 voks szükséges. 
A PSD azért menesztené a kor-
mányt,  mert szerintük a kormány 
elvesztette az ellenőrzést a 
koronavírus-járvány fölött. 

• RÖVIDEN 

Szabadon bóklászó medvék Tusnádfürdőn. 
Megkeserítik a helybéliek mindennapjait
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