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VADÁSZTÁRSASÁG: A TÚLZOTT VADVÉDELEM A VISSZÁJÁRA FORDULT

A vadgazdálkodás
újraélesztését kérik a tárcától

A romániai vadgazdálkodás megszűnt, vagy legalábbis a szakemberek 
beleszólását minimálisra csökkentette a bukaresti politikum. A vadőrök 
és erdészek elkeseredettségét legjobban az erdők csendjében lehet megér-
teni, ahol állami támogatás nélkül, sokszor saját zsebükre látnak el olyan 
vadgondozási feladatokat, amelyekből semmi hasznuk nem származik. 
A Hargita megyei Zetelaka vadásztársaságánál jártunk, amelynek vezetője, 
Benke József elmondta: Tánczos Barna környezetvédelmi miniszternek volt 
már néhány biztató nyilatkozata, így mindenki arra vár, hogy ezeket tettek 
kövessék. A vadgazdálkodás a szakemberek felségterülete kell hogy legyen, 
és ne „méregzöld” civil szervezetek diktálják a kormány ilyen irányú rossz 
lépéseit – magyarázta a székelyföldi erdőmérnök. 17.»

Marosi Sándor (előtérben) vadőr és Erőss József erdőmérnök  vadmegfi gyelő kamerákat szerelnek fel a zetelaki erdőben

Áll a bál a magyar
prefektus miatt
A kormánykoalíció vezető erejének 
számító Nemzeti Liberális Pártból 
(PNL) való kilépéssel fenyeget Alin 
Tișe, a Kolozs megyei önkormány-
zat elnöke amiatt, hogy a kormány 
az RMDSZ-hez tartozó prefektust 
kíván kinevezni a megyébe.  3.»

Újratervezés
az egészségért
Napjainkban számos tényező 
„ostromolja” nemcsak testi, ha-
nem lelki, mentális egészségün-
ket is. Ferenczi Enikő unitárius 
lelkész, mentálhigiénés szak-
ember az év eleji lehangoltság 
okairól és legyőzéséről, a járvány-
helyzettel járó szorongások keze-
léséről, az online lelkisegély-nyúj-
tás kihívásairól és előnyeiről 
beszélt a Krónikának.  4.»

Szélhámosság
villanyszámlákkal?
Bírságot helyezett kilátásba Virgil 
Popescu energiaügyi miniszter 
azokra az energiaszolgáltatókra, 
amelyek túl magas árat tüntetnek 
fel a számlán azokban a hóna-
pokban, amikor nem az óra állása 
alapján számláznak, hanem meg-
saccolják a fogyasztást. Nagy-Bege 
Zoltán, az ANRE alelnöke megke-
resésünkre azt mondta, nem álta-
lános jelenség a tárcavezető által 
felvetett probléma, ám ha panasz 
érkezik hozzájuk, kivizsgálják, és 
ha valóban túlkapásról van szó, 
akkor büntetnek.  15.»

AstraZeneca-oltás
csak korlátozásokkal
A jelek szerint Romániában is 
csak életkori korlátozásokkal 
alkalmazzák majd az AstraZeneca 
és az Oxfordi Egyetem által közö-
sen kifejlesztett vakcinát. Valeriu 
Gheorghiţă, az oltási kampány 
koordinátora szerint a hamarosan 
megnyíló oltópontokba az illető 
megyékben élő 18 és 55 éves élet-
kor közötti lakosság arányában 
szállítják ki a szérumot. Közben 
jelezték az első komolyabb mel-
lékhatást. 5.»

 » A vadőrök 
arra panasz-
kodnak, hogy 
tehetetlenek a 
medvék féktelen 
területhódításá-
val szemben. 
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Iskolanyitás: maradtak kérdőjelek,
változhat a települési besorolás  2.»
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