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Főként a medvék pusztítottak
Fél év alatt félezer háziállat esett a medvék áldozatául Hargita megyében 
• Döntő többségben 
medvék okozták a 
vadkárokat Hargita 
megyében az első fél 
évben. Az esztendő 
kezdete óta több mint 
félezer háziállatot 
pusztítottak el a nagy-
vadak, de portyázá-
saik során épületeket, 
háztartási berende-
zéseket is megrongál-
tak. Utóbbiakra egye-
lőre állami kártérítés 
sem létezik.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Az elmúlt évben feljegyzett 
adathoz képest enyhén nőtt 
a bejelentett vadkárok száma 

Hargita megyében. A 2021-es eszten-
dő kezdete óta, tehát mintegy fél év 
alatt 171 vadkárról készült feljegy-
zés a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökségénél, ezek döntő 
többségét medvék okozták – tudtuk 
meg Domokos László Józseft ől. Az 

intézmény vezetője elmondta, a 171 
vadkár közül 153 írható a medvék 
számlájára, a fennmaradókat pedig 
vaddisznók, farkasok és szarvasok 
okozták. A nagyvadak 73 szarvas-
marhát, 48 méh családot, 3 lovat, 158 
juhot és több mint 300 házi szárnyast 

pusztítottak el. Az első fél évben te-
hát jórészt a háziállat-állományban 
keletkezett kár, az év hátralevő részé-
ben viszont – ahogyan az a különféle 
termények érésének közeledtével len-
ni szokott – várhatóan a terméskárok 
lesznek gyakoribbak.

Amit találtak, azt ették meg

A megye minden részében történtek 
medvekárok, az utóbbi időben a gyer-
gyói térségben jegyeztek fel nagyobb 
értékű veszteségeket, ott birkákat 
és teheneket öltek meg az élelem 

után kutató medvék, de tyúkokat is 
elpusztítottak, lényegében amit ta-
láltak, azt ették meg – mondta el kér-
désünkre a megyei környezetvédelmi 
ügynökség vezetője. Domokos László 
József ugyanakkor arra is kitért, hogy 
történtek más jellegű anyagi károk 
is, Tusnádon például egy épületben 
rombolt egy nagyvad – bejárati ajtót, 
bútorokat rongált meg, és feldöntöt-
te a hűtőszekrényt élelmet keresve. 
„Ezekre kártérítést sajnos nem 
tudunk felszámolni, mert 
nincs még rá állami kárpót-
lás” – tért ki a nem mezőgaz-
dasági jellegű károk elbírá-
lására az igazgató. A medvék 
által elpusztított haszonál-
latok, például a szarvasmarhák 
húsának értékét piaci áron téríti meg 
az állam: a csontok súlyát levonva az 
állat össztömegének ötven százalé-
kára számolnak kártérítést. A károk 
valós száma nagyobb is lehet, mint 
ami feljegyzésre került az ügynök-
ségnél, ugyanis – mint arra a vadgaz-
dálkodási szakemberek rendszeresen 
felhívják a fi gyelmet – a gazdák egy 
része nem jelenti a károkat. Ha példá-
ul nem kerül elő a medve által megölt 
állat fülszáma, a gazda nem is kaphat 
kárpótlást.

A járványhelyzet miatt tavaly elma-
radt, de idén újra sikerült meg-

szervezni Udvarhelyszék egyetlen 
zenetáborát – tudtuk meg Sófalvi 

Emesétől, a Legato Egyesület 
elnökétől. Három muzikális 
nevű tábort terveztek: az 
5–7 éveseknek szóló Hango-
ló múlt héten lejárt, jelenleg 
a 8–10 éves korosztálynak 
szervezett Legato zajlik. A 
harmadik tábor július 26–30. 

között lesz Lókodban, 10–14 
éves korosztálynak. A táborokba nem-
csak zeneiskolások jelentkezhettek, 
hanem bárki, akit érdekel a klasszi-
kus zene. Népszerűségét bizonyítja, 

hogy nem csupán a régióból, hanem 
például Kolozsvárról is érkeznek ide 
gyerekek, a nívós foglalkozásokat he-
lyi és külföldi előadók biztosítják – tet-
te hozzá Sófalvi Emese.

Kudelász Nóbel

KORPOS ATTILA

Az egybegyűlteket Tóth László fő-
konzul köszöntötte, az est házi-

asszonya pedig a Nap Kiadó alapító 

főszerkesztője és tulajdonosa, Sebes-
tyén Ilona volt. A Pusztay János nyel-
vész által kitalált és megvalósított 
Magyar szemhatár című könyvsoro-
zat fő témája a határon túli magyarok 
mindennapi életére koncentrál a 21. 
században úgy, hogy azt ők maguk 

írják meg saját tapasztalataik és 
megéléseik által. A Székelyföld a XXI. 
században című kötetet Cseke Péter 
irodalomtörténész állította össze, 
a szerző 75. születésnapján tavaly 
ugyan már kiadták, de a járványhely-
zet miatt nem nyílt lehetőség a bemu-
tatóra. A kötet egyebek közt a népes-
ségpolitika, a kultúra, a közigazgatás 
és a nyelvjárás megvilágításában 
is tartalmaz tanulmányokat. A ké-
pekkel és térképekkel ellátott könyv 
következő, negyedik kötete 
a Partiumról fog szólni, ha-
sonló megvilágításban. A 
Trianoni hófogságban című 
kötetet Gróh Gáspár mutat-
ta be. A könyv a két világ-
háború közötti erdélyi ma-
gyar szellemi élet ábrázolása, amely 
kivételesen nem irodalomcentrikus, 
hanem elsősorban a fi atalok mozgal-
mait írja le. Az egyedi megvilágítást 
szimbolizáló művet a szerző olyan 
törésvonalként jellemezte, amelyről 
nem sok szó esik. A két bemutatott 
köteten kívül Sebestyén Ilona főszer-
kesztő továbbiakról is szót ejtett az 
eseményen.

Dallamos gyermektáborokLátlelet a 21. századi Székelyföldről

A haszonállatok húsának értékét piaci 
áron téríti meg az állam, ha van kárigény

◂  F O T Ó K :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

A kis muzsikusok a város köz pontban is bemutatták tudásukat

Több kötetet is bemutattak 
a főkonzulátuson

◂  FOTÓ: VERES NÁNDOR

A jelenleg zajló tábort Székely-
udvarhely Polgármesteri Hivata-
la támogatta, a Dinamika tábor 
finanszírozásába pedig a helyi 
önkormányzat mellett Hargita 
Megye Tanácsa is besegít. (x)

• F I Z E T E T T  H I R D E T É S• A Nap Kiadó, valamint Magyarország Csíkszeredai 
Főkonzulátusa közös szervezésében tartottak könyvbe-
mutatót tegnap a csíkszeredai Lázár-házban. A Magyar 
szemhatár sorozat harmadik kötete Kárpátalja és Felvi-
dék után Székelyföldet vette alapul, továbbá a Trianoni 
hófogságban című kötetet is bemutatták. 




