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Nem reménykednek
Prevenciós kvóta: elhúzódik a bűnügyi kereset ügye

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Elutasította a főügyészség a 
44 udvarhelyszéki közbirto-
kosságot tömörítő Zetelaki 

Területtulajdonosi Társulás által 
a környezetvédelmi tárca korábbi 
vezetője és egyik államtitkára el-
len a nyár közepén benyújtott bű-
nügyi keresetet. Ezt azzal az in-
dokkal kezdeményezte a társulás, 
hogy a hatályos törvény ellenére 

nem hagyta jóvá a szakmi-
nisztérium a prevenciós 
célú medvekilövési kvótát, 
amellyel orvosolható len-
ne a medvevadászat 2016-
os teljes betiltása óta fo-
kozódó „medveprobléma”. 
Időközben az országos 

vadásztársaság is hasonló 
keresetet nyújtott be az ügyész-
ségre 22 romániai vadásztársaság 
képviseletében. Az ügyészség egy 
hónappal ezelőtt küldött választ 
a zetelaki társulás beadványára, 
elutasítva azt is, mert álláspont-
juk szerint a prevenciós kvóta jó-
váhagyásának elmulasztása nem 
bűnügy – tájékoztatta lapunkat a 
tömörülés vezetője. Benke József 

ugyanakkor elmondta, megfel-
lebbezték az ügyészség dönté-
sét, ugyanis a vonatkozó törvény 
„egyik passzusa leírja, hogy ki 
kell adni a prevenciós kvótát má-
jus 15-éig, egy másik passzus pe-
dig azt, hogy annak be nem tartá-
sa bűn ügy”. Mindezek ellenére ő 
biztos benne, hogy a fellebbezést 
is el fogja utasítani az ügyészség, 
abban az esetben viszont a legfel-
sőbb bíróságnál emelnek panaszt 
– mondta.

Nő a károk összértéke

A medvekárok száma állandóan 
növekszik, és bár a szakminiszté-
rium nem teszi közzé az erre vo-
natkozó országos, illetve megyei 
adatokat, Benke József elmondta, 
ő összesítette a hivatalos források-
ból származó számokat, és a károk 
összértéke igazolja állítását: 2018-
ban a szaktárca 1,8 millió lej ér-
tékű medvék által okozott kárt ál-
lapított meg, 2019-ben ez az érték 
már 4,43 millió lej volt, 2020-ban 
pedig már az év első négy hónap-
jában elérte az előző esztendőben 
feljegyzett értéknek majdnem a fe-
lét, azaz a 2 054 000 lejt a medvék 
által okozott károk összértéke.

Kilövés már csak 
egyedi elbírálás alapján

A medvevadászat 2016-os teljes 
betiltása óta országosan csak úgy-
nevezett beavatkozási (interven-
ciós) kilövési kvótát hagy jóvá a 
környezetvédelmi tárca, ez évente 
140 problémás medve ártalmatla-
nítását teszi lehetővé. Ez a kvóta 
idén október első hetéig kimerült, 
addigra országszerte 259 kilövési 
kérést kértek a vadásztársaságok, 
összesen 300 problémás medvére, 
a szaktárca elbírálását követően 
137 példány kilövését és 27 áthe-
lyezését engedélyezték. A minisz-
tériumhoz beküldött rendkívüli 
kilövési kérések száma alapján a 
székelyföldi megyékben a legfaj-
súlyosabb a medveprobléma: a 259 
kérésnek majdnem a felét – össze-
sen 120-at – Hargita (40), Maros 
(42) és Kovászna (38) megyében 
működő vadásztársaságok küld-
ték be a minisztériumhoz, amely 
nagyjából a kérések felét ítélte 
megalapozottnak. 

A beavatkozási kvóta október 
eleji kiürülése óta országszerte le-
csökkent a kilövési kérések száma, 
ugyanis azóta már csak egyedi mi-
nisztériumi elbírálás alapján, az 
adott kilövésre vonatkozó önálló 
minisztériumi rendelettel hagyható 
jóvá a problémás medvék ártalmat-
lanítása. Legutóbb november 11-én 
összesítették a kilövési kérések szá-
mát országszerte, az adatok szerint 
október első hetétől mindaddig 12 
újabb kilövést kértek a vadásztár-
saságok, és egy kivételével az ösz-
szeset elutasította a szaktárca.

Nőtt a medvék által okozott károk 
összértéke az elmúlt években

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :
     B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

H I R D E T É S

Orvosokat, gyógyszerészeket díjaztak
A székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány (alapító: dr. Balla 
Árpád főorvos) 2000 óta évente emlékéremmel és kísérő oklevéllel 
díjazza azokat az orvosokat, gyógyszerészeket, akik kiváló szakmai és 
tudományos tevékenységet fejtettek ki. Idén a járványügyi helyzet miatt 
többszöri halasztást követően az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és 
Gyógyszerésztudományi Szakosztályának marosvásárhelyi székhelyén 
kedden történt az online formában követhető díjátadás. Oktatói, kutatói 
és közéleti munkásságának elismeréséül életműdíjban részesült Ábrám 
Zoltán egyetemi tanár, életműdíjat vett át Domahidi János főorvos. Fiatal 
kutatói díjban részesült Ferencz Elek gyógyszerész, PhD-hallgató.

• RÖVIDEN 

• Mindeddig nem ért el eredményt a környezetvé-
delmi minisztérium ellen benyújtott bűnügyi kereset 
ügyében a Zetelaki Területtulajdonosi Társulás. Az 
ügyészség nemrég elutasította a prevenciós célú 
medvekilövési kvóta jóváhagyásának elmulasztása 
miatt kezdeményezett keresetet, a döntést megfel-
lebbezte a társulás, de a tömörülés vezetője biztos 
benne, hogy a fellebbezést is el fogják utasítani. 
Mindeközben – a károk értékéről általa összegyűj-
tött hivatalos adatok szerint – a „medveprobléma” 
súlyossága fokozódik.

H E G Y I  Z S U Z S Á N N A

Gyergyószentmiklóson hagyomá-
nyosan, de a hatályban lévő óvintéz-
kedések betartásával áldják meg az 
otthonokat a katolikus papok. „Az 
egyháztanácsosokkal egyeztettünk, 
és az érsek úr által ajánlott lehetősé-
gek közül az elsőt, a hagyományos 
módon történő házszentelést válasz-
tottuk” – ismertette Portik-Hegyi Ke-
lemen gyergyószentmiklósi főespe-
res. Hozzátette, betartják az országos 
járványügyi előírásokat: maszkot kell 
viselnünk, a távolságot be kell tartani, 
és fertőtlenítjük a kezünket. Ezenkívül 
az érseki ajánlás szerint le kell csök-
kenteni a házszentelésben részt vevők 
számát, mellőzni kell a kézfogást, és a 
hagyományoktól eltérően nem az egy-
ház által hordozott keresztet, hanem a 
családi feszületet lehet megcsókolni.

Lehetőség van továbbá arra is, 
hogy a magánházban élők az udvaron 
fogadják a papokat. „Ahol úgy gon-
dolják, hogy álljunk meg a ház előtt 
vagy az ajtóban, ott az udvaron is 
elő lehet készíteni az ünnepi asztalt” 
– fogalmazott az esperes. A tömbhá-
zak esetében az a megoldás született 
Gyergyószentmiklóson, hogy eme-
letenként a lépcsőházban végzik el 

a szertartást. A katolikus családok 
lakásaik előtt, a szokásos kellékeket 
az ajtó elé helyezve kapcsolódhatnak 
be a házszentelésbe. Portik-Hegyi Ke-
lemen ugyanakkor elmondta, hogy 
akik ilyenkor fi zetik az egyházadót, 
a pénzt tegyék egy borítékba, ráírva a 
nevet, címet és az összeget. Az érsek 
egy másik ajánlása szerint a telepü-
lések egyházközösségei el is halaszt-
hatják a házszentelést egy későbbi 
időpontra, akár húsvét környékére, 
vagy a harmadik lehetőségként a vi-
lághálón keresztül is be lehet kapcso-
lódni a szertartásba. Január 10-én, Jé-
zus megkeresztelkedésének ünnepén 
délben 12 órakor a Gyulafehérvári Ró-
mai Katolikus Érsekség Facebook-ol-
dalán, valamint a templom.ro oldalon 
online mond áldást Kovács Gergely 
érsek házszentelés gyanánt.

„Ez ugyanúgy fog zajlani, mint hús-
vétkor a barka- és ételszentelés. Akik 
így szeretnének bekapcsolódni, készít-
senek elő egy fehér abrosszal leterített 
asztalt, amelyre kihelyezik a családi 
keresztet, a vizet és egyéb tárgyakat, 
amelyeket meg szeretnének áldatni, 
gyújtsanak meg egy gyertyát, és így 
vegyenek részt az érsek úr szertartá-
sán” – mondta Portik-Hegyi Kelemen. 
A gyergyószentmiklósi házszentelés 
programját a szentmiséken, a templo-
mok hirdetőtábláin közlik majd.

Házszentelés járvány idején
• Három lehetőséget ajánl Kovács Gergely érsek a szoká-
sos, karácsonyt követő házszentelések lebonyolítására. 




