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Virtuális tortaszelet a nélkülözőknek
Jótékonysági gyűjtést szerveznek a mélyszegénységben élők támogatására
• A világjárvány miatt 
megnövekedett azok-
nak a családoknak a 
száma, amelyek nehéz 
körülmények között 
élnek – jelezte a tíz 
éve működő, csík-
szeredai Juventutti 
Alapítvány vezetője. A 
szervezet jelenleg is 
jótékonysági gyűjtést 
szervez a nélkülözők 
támogatására.

KORPOS ATTILA

A csíkszeredai Juventutti Ala-
pítvány 2020-ban több al-
kalommal is jótékonysági 

gyűjtést szervezett a szerény körül-
mények között, illetve mélyszegény-
ségben élő családok támogatására. 
Tízéves fennállásának megünnep-
lése alkalmából újabb adakozásra 
hívja támogatóit.

A kiindulási pontról

„A járvány előtti időszakban felke-
restük azokat a rászorulókat, akik 

jelentkeztek nálunk, és felmértük a 
helyzetüket. Tavaly a világjárvány 
következtében megduplázódott 
azoknak a családoknak a száma, 
amelyek nehéz körülmények között 

élnek” – mutatott rá a kiindulási 
pontra Hasenec Tímea. Az alapít-
vány vezetője elmondta, mivel tíz 
éve működik a Juventutti, szimbo-
likusan összevonják az akciót tor-

taszeletekkel, így az adományozók 
egy-egy virtuális szelettel járulnak 
hozzá az akcióhoz, amelynek az 
összegyűjtésre váró célösszege tíz-
ezer lej. Hozzátette, jó alkalom ez 

arra, hogy meg tudják látogatni a 
családokat, nyilvántartásba tud-
ják venni az anyagi helyzetüket, 
és a későbbiekben is segíteni tud-
ják őket. „Február elején indult az 
akció, szeretnénk, ha március vé-
géig, a fennállás megünnepléséig 
elérnénk a kitűzött célt” – mondta 
az alapítvány vezetője. Kifejtet-
te, hasonló akcióik révén kiala-
kult már egy támogatói bázisuk, 
melynek tagjai nem késlekednek, 
ha segíteni kell. „Főleg az elején 
azok a jóakarók ugranak, 
akik folyamatosan követik 
a tevékenységünket. Öröm 
számomra, hogy pár nap 
elteltével már több mint 
kétszáz tortaszelet gazdára 
talált, hálás köszönet érte” 
– értékelte az adakozókedvet az 
alapítvány vezetője. A tízezer lejes 
végösszegből leginkább alap- és 
nem romlandó élelmiszereket sze-
retnének vásárolni, hiszen a 113 
család összesen 349 gyermekéhez 
a csomagok eljuttatása több napba 
fog telni. Az akció online zajlik a 
juventutti.ro honlapon megtalál-
ható adományozói felületen. Egy 
tortaszelet ára 10 lej.

A jubiláló Juventutti Alapítvány március végéig 
tartó akciójával 349 szegény sorsú gyermeket 
támogat
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T ánczos Barna a portál You tube-
csatornáján pénteken közölt 

interjúban eltúlzottnak és hivatali 
elődje kampányfogásának minősí-
tette azt az állítást, hogy Románi-
ában évente 20 millió köbméter fát 
vágnak ki illegálisan. Szerinte a tör-

vénytelen fakivágások gya-
korlata jóval kisebb mér-
tékű. Kijelentette: a február 
elsejétől elindított Sumal 2 
informatikai rendszert ép-
pen a törvénytelen fakiter-
melés megfékezésére dol-
gozták ki. Az informatikai 
rendszerrel azt próbálják 

megoldani, hogy az illegálisan 
kivágott fa ne kerülhessen be a ke-
reskedelembe. Hozzátette, az igaz-
ságügyi miniszter segítségét kérte 
ahhoz, hogy bűnügyi hatóságoknál 
képezzenek ki szakembereket az 
erdészeti bűncselekmények felderí-

tésére. „Famaffi  áról beszélünk, de 
nem látunk egyetlen esetet sem a 
bíróságok asztalán” – jelentette ki a 
miniszter, majd megjegyezte, hogy 
ha nincsenek olyan szakemberek, 
akik képesek felgöngyölíteni a tör-
vénytelen erdőirtásos ügyeket, hitel-
telenné válik az erdők megóvására 
irányuló minden igyekezet.

A medvekérdésről

Tánczos Barna azt is kétségbe vonta, 
hogy a medvék romániai elszaporo-
dása csak a törvénytelen erdőirtások-
kal állna összefüggésben. Szerinte 
elhibázott azt mondani, hogy „azért 
van a medve az iskolaudvaron, mert 
valaki fát vág kint a hegytetőn”. 
Meglátása szerint a nagyragadozók 
egyebek közt azért jelentek meg a te-
lepüléseken is, mert az erdőkiterme-
lés mellett az erdei terepmotorozás, 

a túlméretezett erdeigyümölcs-sze-
dés és más emberi tevékenységek 
megbontották a rendet, a csendet és 
a harmóniát az erdőben, és ez a vad-
állatoknak sem tesz jót. Arra is kitért, 
hogy 2016-ban a környezetvédelmi 
tárca felelőtlen döntést hozott, ami-
kor kivonta az emberi beavatkozás 
lehetőségét a medvepopuláció sza-
bályozásából. Azóta csak azt tették 
lehetővé, hogy a lakott területeken 

problémákat okozó medvéket egy be-
avatkozási kvóta keretéig elszállítsák 
vagy kilőjék. Hozzátette, a parlament 
tavaly olyan törvényt fogadott el, 
amely megelőzési és beavatkozási 
kvótát is tartalmaz. A minisztérium-
nak május 15-éig kell a kvótákat meg-
szabnia. Tánczos úgy vélte, új szemlé-
letre van szükség a medvekérdésben, 
és a minisztérium arra készül, hogy 
a tudományos alapokra helyezett 

vadgazdálkodás szempontjait vezes-
se be a probléma rendezésébe.

A vadkárok rendezéséről

Változást ígért a vadkárok rendezé-
sében is. Megjegyezte: a környezet-
védelmi tárca évek óta elmulasztot-
ta a vadállatok által okozott károk 
megtérítését, és azokat a kártérítése-
ket sem fi zette ki, amelyek a védett 
erdők tulajdonosainak járnak. Ígé-
retet tett az adósságok megtérítésére 
és arra, hogy a kártalanítások ügye 
előtérbe kerül a minisztériumban. A 
miniszter megemlítette: az Európai 
Bizottság megannyi általa felügyelt 
területen indított kötelezettségsze-
gési eljárást Románia ellen. Remé-
nyét fejezte ki, hogy az eljárások né-
melyikét sikerül lezárni. Úgy vélte, 
a hulladékgazdálkodásban fontos 
előrelépés lesz a műanyag palackok 
visszaváltási rendszerének jövő évre 
tervezett elindítása.

Tánczos Barna miniszter új szemléletet ígér a medvekérdésben
• Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter szerint 
nincs közvetlen ok-okozati összefüggés a törvénytelen 
erdőirtások és aközött, hogy a medvék olykor a városok 
iskoláinak az udvarán is megjelennek. A környezetvé-
delmi, vízgazdálkodási és erdészeti miniszter a Székely-
hon TV Nézőpont című műsorában beszélt erről.

„Famaffiáról beszélünk, de nem látunk 
egyetlen esetet sem a bíróságok 
asztalán” – jelentette ki Tánczos Barna
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