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AZ EU „MEGNYUGTATÁSÁRA” KÉSZÜL FELMÉRÉS A VADPOPULÁCIÓRÓL

A medveállomány ritkítását 
sürgetik a vadászok

Eltérő a vadászegyesületek és a környezetvédelmi minisztérium véleménye a 
túlszaporodott romániai medveállományról: miközben a bukaresti szaktárca 
RMDSZ-es államtitkára szerint az Európai Unió által elvárt és őszre elkészülő vad-
állománybecslés lehet az alapja a szakszerű beavatkozásoknak, a vadászegyesü-
letek azonnali medvekilövési kvótákat követelnek. Utóbbiak arra fi gyelmeztet-
nek: ha a hatalmas létszámú medvepopuláció elindul, nincsenek biztonságban 
az állataikat istállóban tartó gazdák, de még nagyobb lesz a veszély, amikor a 
juhok és szarvasmarhák kikerülnek a legelőre. Szép Róbert államtitkár lapunk-
nak elmondta, azt szeretnék, hogy a prevenciós kvótákat megyei szintre osszák le, 
helyileg döntsék el, hol indokolt a vadászati beavatkozás. 4.»

Hiányzó egyensúly. A medveállomány az erdélyi, székelyföldi erdők nagyvadeltartó képességének a többszörösére nőtt

Kötetben a honosítás
keresztmetszete
A honosítási folyamatban résztve-
vők vallomásait, élményeit, emlé-
keit gyűjtötték össze a tegnap Csík-
szeredában bemutatott, Magyarnak 
lenni jó! – Az EMNT Demokrá-
cia-központok 10 éve című évfor-
dulós kiadványban. Az eseményen 
elhangzott: a honosítási folyamat 
a tudatosan épített nemzetpolitika 
egyik állomása.  3.»

Cîţu vezetésével
marad a kormány
Egyelőre sikerült elsimítani a kor-
mánykoalíció román pártjai között 
feszülő ellentétet: cserébe azért, 
hogy az USR–PLUS letett Florin 
Cîţu miniszterelnök leváltásának 
követeléséről, a PNL és az RMDSZ 
beleegyezett, hogy a kormány-
programhoz fűzött kiegészítő 
dokumentumot írjanak alá. Az 
USR–PLUS ennek nyomán Ioana 
Mihăilă személyében új egészség-
ügyi minisztert jelölt.  5.»

Rajtolnak a
roncsautóprogramok
Április 26-án elrajtolnak a roncs-
autóprogramok – jelentette be 
tegnap Tánczos Barna környe-
zetvédelmi miniszter. Az eddigi 
legnagyobb költségvetésű Roncs-
autóprogram és a Roncsautó Plusz 
keretében az autógázzal (LPG) 
működő, hibrid- és az elektromos 
autók vásárlásakor kapható majd a 
legtöbb állami támogatás.  7.»

A Nagy Háború 
emberi oldala 
Olyan társadalmi korrajzot talá-
lunk Tulics Kálmán naplójában, 
amely a háború kevésbé ismert ar-
cát tárja elénk – mondta el Benkő 
Levente történész, lapunk volt 
munkatársa frissen megjelent, Él-
mények és epizódok című kötete 
kapcsán. A könyvhöz a történész 
egy kolozsvári csendőrőrmester 
1914–16-ban írt galíciai naplóját 
rendezte sajtó alá.  9.»

 » Bár a gazdák, 
a helyi elöljárók, 
a vadászegyesü-
letek türelmet-
lenül várják a 
minisztériumtól 
a túlszaporodott 
medveállomány 
ritkítását célzó 
prevenciós és 
intervenciós 
kilövési kvótákat, 
a folyamat lassan 
halad.
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Vészesen sok 
a dohányzó fiatal  2.»

Kolozsvárról a világűrbe:
tárlatszemlén jártunk  12.»
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A lisztesládáktól a múzsák hajlékáig:
az érmihályfalvi Gizella-malom 1., 3.
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