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SZÜKSÉG VOLT A VADRENDELETEKRE, DE NEM TUDNAK CSODÁT TENNI

Hatalmas a konfrontáció 
a medvehelyzet miatt

A medve szerethető vad, büszkék kellene lennünk a hazai állományra, ám a túlsza-
porodás folyamatos konfl iktusokat okoz, a faj elveszítette a méltóságát, éppen ezért 
az lenne a legfontosabb, hogy hatékony vadgazdálkodással visszaálljon az egyen-
súly – nyilatkozta a Krónikának Sárkány Árpád. A Nemzetközi Vadászati és Vad-
védelmi Tanács alelnöke örül a „medverendeleteknek”, ám szerinte rövid idő alatt 
így sem lehet rendet tenni. Eközben a környezetvédelmi minisztérium képviselői 
és székelyföldi önkormányzati vezetők online megbeszélésen tisztáztak gyakorlati 
kérdéseket a medveproblémák lehetséges megoldásaival kapcsolatosan.  4.»

Rossz helyen. Csak ott kell vadászati módszerekkel beavatkozni, ahol valós problémát jelent a túlszaporulat

Kezdődik a magyarok
ünnepe Vásárhelyen
Már ma elkezdődik a nulladik 
nappal a marosvásárhelyi és 
környékbeli magyarok fesztiválja, 
amelyet egyéves kimaradás után 
nyolcadik alkalommal szerveznek 
meg. Ezúttal a középkori várudvar 
ad helyet a Vásárhelyi Forgatag 
legtöbb rendezvényének, de a 
Teleki Téka, a Nemzeti Színház, 
a Kultúrpalota, a Bernády-ház is 
bekapcsolódik a vasárnapig tartó 
ünnepségsorozatba.  2.»

Maradt a patthelyzet
Bihar megyében
Miután az elmúlt mandátum-
ban hosszú ideig gyakorlatilag 
működésképtelen volt, az új 
választási ciklusban is pártpoliti-
kai érdekek nehezítik a Bihar me-
gyei önkormányzat működését. 
Kétharmados többség hiányában 
a PNL-es megyevezetés képtelen 
hozzáfogni az egykori pénzügyi 
palota helyreállításához.  3.»

Nem hallunk többet
fülpálcikáról
Tilos lesz piacra dobni ezentúl 
Romániában bizonyos, egyszer 
használatos műanyagból készült 
termékeket, három év múlva pél-
dául legfeljebb 3 literes műanyag 
palackokat lehet forgalmazni, 
amelyek dugója rögzített – többek 
között ezt tartalmazza a bukaresti 
kormány tegnapi ülésén elfogadott 
törvénytervezet.  6.»

Szertefoszlottak 
a Fradi BL-álmai
Általában négy gól elég szokott 
lenni a továbbjutáshoz, ebben a pár-
harcban viszont ez kevés volt – ösz-
szegzett Peter Stöger, a Ferencváros 
vezetőedzője, miután labdarúgócsa-
pata – az első, svájci mérkőzéshez 
hasonlóan – 3-2-re kikapott a Young 
Boystól a Bajnokok Ligája utolsó 
selejtezőkörének visszavágóján. A 
Fradi az Európa-liga csoportkörével 
„vigasztalódik”.  11.»

 » Ez „a vihar 
előtti csend”, 
ugyanis amint a 
kukoricát beta-
karítják, a medve 
élelem nélkül 
marad. „Nehéz 
ősz és tél elé 
nézünk” – véli 
Sárkány Árpád.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Román össztűz zúdul 
Áder János államfő szavaira  5.»

Ellenállni a „csodás” eladósodás
csábításának   8–9.
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Kolozsvári Magyar Napok 2021: 
több program, mint tavaly, 
de kevesebb a megszokottnál 1., 4.




