
Erdélyi tudósítások2021. június 23.
szerda2

Rovatvezető: Bá lint Esz ter 
(er dé lyi tu dó sí tá sok, gaz da ság) 
Rovatszerkesztők: 
Ba logh Le ven te (po li ti ka), 
Kiss Ju dit (kultúra), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (sport), 
Bede Laura (színes világ),
Gräf Bo tond (szol gál ta tás, mű sor)

Tu dó sí tók: Bí ró Blan ka (Sep si szent-
györgy – 0733–969681), Szucher Er vin 
(Ma ros vá sár hely – 0726–720403),
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (Nagy vá rad
– 0726–720292)
Ol va só szer kesz tő: Ja kab Már ta
Lap terv: Mihály László
Nyo más: Garamond Kft., Kolozsvár

Megjelenik munkanapokon. 
Fe le lős ki adó:

Príma Press Kft.
535600 Székelyudvarhely, 

Bethlen Gábor u. 55.
tel.: 0266-218361
ISSN: 1454-7821

Szerkesztőség: 400027 Kolozsvár, Regele Ferdinand (volt Wesselényi) utca 37. szám 
tel.: 0264-705205, 0264-705215, e-mail: kronika@kronika.ro

Ter jesz tés, előfizetés:  0264–705205 (Kolozsvár), 0265–260170 (Marosvásárhely), 0266–371100 (Csíkszereda),
0266–218361 (Székelyudvarhely), 0266–361201 (Gyergyószentmiklós)

Ve ze tő szer kesz tő:
Ros tás Sza bolcs

Ügyvezető: Nemes László
Lap szer kesz tők: 
Ba logh Le ven te, Pá va Ador ján 
Főmunkatársak: 
Pap Melinda, Pataky István

Előfizetési módok, árak, határidők:
Előfizetés
felvétele Kézbesítés Ár

(1 hónapra)
Előfizetési
határidő

nálunk általunk / 
posta által 35 lej kb. 23-a (ha ez

nem munkanap,
akkor +1 nap) postánposta által39,2 lej

Előfizetési lehetőségek nálunk:
ügyfélszolgálatainkon; saját terjesztési 
hálózatunkban lapkihordóinknál; vidéki 
partnerboltjainkban, on line
(www.kronikaonline.ro/elofizetes/
csomagajanlat)

ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

A Krónika reklámfelületeit 
a Transversum Media Trade 

ügynökség értékesíti.

Elérhetőségek:
0726-720286

reklam@transversum.ro

www.transversum.ro

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Egy anyamedve három bocsával 
együtt tört be Butyka Zsoltnak, 

Tusnádfürdő polgármesterének 
gará zsá ba tegnapra virradóra. A 
nagyvad és bocsai a garázs üvegajta-
ját betörve jutottak be az ingatlanba, 

ahol élelem után kutatva jelentős 
anyagi károkat okoztak. A polgár-
mester elmondása szerint az éjszaka 
folyamán semmit nem észlelt a tör-
téntekből, csupán reggel szembesült 
a helyzettel, és a térfi gyelő kame-
rák felvételeiből tudta meg, hogy 
pontosan mi is történt. Mint Butyka 

Zsolt az Agerpresnek elmondta, a 
vadak kárt tettek mindenben, amit 
a garázsban találtak, egy fagyasz-
tóban élelem is volt, amihez szintén 
megpróbáltak hozzáférni, de nem 
sikerült kinyitniuk. A polgármester 
kifejtette, továbbra is dolgoznak a 
helyzet megoldásán, arra töreksze-

nek, hogy a vadakat helyezhessék 
el lakatlan területre. Tusnádfürdőn 
nagyon sűrűn felbukkannak az álla-
tok: mintegy 35 alkalommal fordult 
már elő hasonló eset, amikor házba, 
panzióba vagy vendéglátóipari egy-
ségekbe tört be az élelem után kuta-
tó nagyvad.

Medvék törtek be a tusnádfürdői polgármester garázsába

 » A nagyva-
dak kárt tettek 
mindenben, amit 
a garázsban 
találtak.

A minisztériumnak nem csak 
feladata, hanem kötelessége 
is az állampolgárok védelme 
– szögezte le Tánczos Barna 
környezetvédelmi tárcavezető 
annak kapcsán, hogy az Agent 
Green Egyesület petíciót indí-
tott ellene.

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ

P etíciót indított az Agent Green 
Egyesület Tánczos Barna kör-
nyezetvédelmi miniszter levál-

tása érdekében, azt állítva, hogy a 
tárcavezető „vadászminiszter lett”. 
Az RMDSZ-es politikus múlt heti be-
jelentése – miszerint olyan szabályo-
zást készít elő, mely lehetővé teszi a 
24 órán belüli beavatkozást – több 
környezetvédő, állatvédő szervezet 
részéről is heves reakciókat váltott ki.

A Greenpeace romániai képviselői 
szerint Tánczos az utolsó „támadást” 
készíti elő a trófeavadászat legalizá-
lása érdekében, mindezt megelőzés-
nek álcázva. A szervezet képviselői 
úgy vélik, az RMDSZ-es politikus 
kihasználja, hogy az emberek ag-
gódnak a medvetámadások miatt, 
és két olyan szabályozást is el akar 
fogadtatni, melyek közül csak egyet 
tud megindokolni. Szerintük az azon-
nali beavatkozásra valóban szükség 
van a válsághelyzetekben, a vad-
állat elűzése, megnyugtatása vagy 
áthelyezése indokolt, amennyiben 
az esetek ismétlődnek, de a kilövés 
csak akkor lenne megengedett, ha az 
állat viselkedése agresszívvá válik. A 
Greenpeace Románia problematikus-
nak tartja a megelőző beavatkozás 
kérdését akkor, amikor a medve még 
nem jár be a lakott településre, de 
viselkedése veszélyes lehet, mivel túl 
nagy teret, lehetőséget enged a trófe-
avadászatnak. Ez a javaslat a sürgős-

ségi beavatkozással együtt szerepel a 
csomagban, de szerintük egyáltalán 
nem indokolt.

„Vadászminiszter lett”
Az Agent Green szervezet egyene-
sen petíciót indított Tánczos Barna 
menesztése érdekében. „Itt az ideje, 
hogy a természet egy olyan minisz-
tert kapjon, aki megvédi, nem pedig 
pusztítja” – írják. Szerintük a kor-
mányfőnek egy olyan környezetvé-
delmi tárcavezetőt kellene kinevez-
nie, aki a természettudományokra 
szakosodott, aki ugyanúgy szereti a 
természetet, az embereket és a vadon 
élő állatokat. „Az a benyomásunk, 
hogy a környezetvédelmi miniszter 
gyorsan vadászminiszter lett, a vadá-
szok érdekeit képviseli, minimalizálja 
azt a tényt, hogy a medve szigorúan 
védett faj” – vélekednek a szervezet 
tagjai. Úgy vélik, a környezetvédelmi 
miniszter nem hajlandó pénzt adni 
védelmi intézkedésekre, hanem in-
kább a trófeavadászokat segíti. „Ő egy 
felelőtlen miniszter, aki egyáltalán 
nem képviseli az intézmény érdekeit, 
a természet ellen van, nem a termé-
szetért” – nyilatkozta hétfőn az RFI 
Romániának Gabriel Păun, az Agent 
Green elnöke.

A miniszter az embert védené
Tánczos Barna a zöld szervezetek 
vádjaira reagálva kijelentette: a mi-
nisztériumnak nem csak feladata, 
hanem kötelessége is az állampol-
gárok védelme, és a tervezet nem a 
trófeavadászat támogatását célozza. 
Azt is elmondta, hogy a medvetáma-
dás esetén történő beavatkozásra vo-
natkozó javaslatot kormányszinten 
fogják meghozni, a koalícióban is 
megvitatják, illetve Kelemen Hunor 
kormányfőhelyettes, RMDSZ-elnök 
is támogatja a kérdés megtárgyalá-
sát. A környezetvédelmi miniszter 
szerint a vadászok és a csendőrök 

azonnali beavatkozásával párhuza-
mosan megelőzésre van szükség, 
hozzátéve, hogy semmiképpen sem 
trófeavadászat a cél, ahogy azt a kör-
nyezetvédelmi szervezetek állítják. 
Hangsúlyozta: nem kívánja kom-
mentálni egyesek aberráns kijelen-
téseit. „Semmiképp sem trófeavadá-
szatról, nem vadászatról beszélünk, 
hanem elsősorban arról a megelő-
zésről és beavatkozásról, amelyet 
az Európai Unió is megenged, és 
amelyre feltétlenül szükség van, 
hogy megvédjük országunk polgára-
it” – fogalmazott. Hozzátette, hogy 
bár az ország 40 megyéjéhez képest 
kevés az a 13 megye, amely „ostrom 
alatt áll”, de ha nincsenek hatékony 
és hosszú távú intézkedések, a med-
veprobléma más térségekben is álta-
lánossá válhat.

Tánczos Barna szerint az RMDSZ 
által javasolt törvény révén lehetőség 
lenne kártérítést biztosítani azok szá-

PETÍCIÓT INDÍTOTT AZ AGENT GREEN EGYESÜLET A KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTER LEVÁLTÁSA ÉRDEKÉBEN

Cáfolja Tánczos, hogy a trófeavadászatnak kedvez

Nem tetszik a zöld szervezeteknek, hogy a minisztérium akár ki is lövetné az emberre támadó nagyvadakat 
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mára, akiket medvetámadás ért. A 
napokban megsérült személyek az 
elsők lehetnének, akik ilyen kártérí-
tést igényelnek és kapnak, mondta. 
Az ügyben Karda Róbert, a Hargita 
megyei Csíkszentdomokos polgár-
mestere is megszólalt, rámutatva: 
semmi nem lehet fontosabb az em-
beréletnél. „Nagyon remélem, hogy 
valami megváltozik, máskülönben 
nem fogunk tudni kimenni a háza-
inkból, nem lesz bátorságunk ki-
lépni” – mondta a Hotnewsnak az 
elöljáró.

Mint arról beszámoltunk, Tánczos 
Barna a Krónikának adott interjú-
ban elmondta, hogy a minisztérium 
olyan szabályozást készít elő, mely 
azonnali beavatkozást tesz lehetővé 
medvetámadások esetén. Úgy mó-
dosítják a jelenleg érvényes rende-
letet, hogy a veszélyes vadat 24 órán 
belül el lehessen távolítani altatólö-
vedékkel vagy akár kilövéssel.

 » Tánczos 
Barna a kör-
nyezetvédelmi 
szervezetek 
vádjaira reagálva 
kĳ elentette: a 
minisztérium-
nak nem csak 
feladata, hanem 
kötelessége is az 
állampolgárok 
védelme, és a 
tervezet nem a 
trófeavadászat 
támogatását 
célozza. 




