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Noha csak két hét múlva kezdődik 
a szarvasok párzási időszaka, 

már most sok nagytestű vad téved az 
utakra, ezért a vadászok óvatosságra 
intik a sofőröket. Már csak azért is ér-
demes vigyázni, mert ha a szakaszon 
ki van helyezve a vadakra fi gyelmez-
tető közlekedési tábla, akkor a ke-
letkezett kár mellett az elütött állat 
értéke is az autóvezetőt terheli.

Éjszaka aktívabbak a szarvasok
Egy hónapon át tart a szarvasok 
párzási időszaka, amikor a vadak a 
megszokottnál is kiszámíthatatla-
nabbak, így könnyen kiugorhatnak 
az autósok elé – hívja fel a fi gyel-
met Mărmureanu-Bíró Leonárd, 
a Nagy-Küküllő Vadász- és Sport-
horgász Egyesület igazgatója. Mint 
mondta, érdemes fi gyelmesen vezet-
ni az addig hátralévő időszakban is, 
hiszen már most kezdenek óvatla-
nabbá válni a szarvasok, már történ-
tek is balesetek emiatt. Az igazgató 
szerint az esti és az éjszakai órákban 
különösen érdemes fi gyelni, hiszen 

akkor aktívabbak a több száz kilós 
vadak. Rávilágított arra is, hogy tév-
hit, miszerint csak az erdős vagy ép-
pen a gabonával beültetett részeken 
bukkanhatnak fel hirtelen az úton a 

szarvasok: ez valójában bárhol meg-
történhet. Ha egy szarvas átmegy az 
úton, társai is követhetik. „Az a leg-
biztosabb, ha megállunk az autóval, 
és csak akkor haladunk tovább, ha 

az már biztonságos” – hangsúlyozta 
Mărmureanu-Bíró.

A vadért is fi zetni kell
A szakember arra is felhívta a fi gyel-
met, hogy az utak ügykezelői kihe-
lyeztették a vadakra fi gyelmeztető 
táblákat, így balesetkor senki sem 
fogja megtéríteni a sofőr autójában 
keletkezett kárt. Sőt, amennyiben 
a vad elpusztul, a balesetet okozó 
személy köteles kifi zetni a vadásztár-
sulatoknak annak eszmei értékét. Ez 
6000 euró vadászidényben, hímek 
esetén szeptember 1-e és december 
31-e között, tehenek és borjak esetén 
szeptember 1-e és február 15-e kö-
zött, a vadászidényen kívül pedig az 
említett összeg duplája. Az igazgató 
senkinek sem tanácsolja, hogy meg-
próbálja megközelíteni a sebzett va-
dat, hiszen előfordulhat, hogy az fé-
lelmében támadni fog. „Egyszerűbb 
megelőzni a problémát és óvatosan 
vezetni, hiszen az autó sofőrje és uta-
sai is sérüléseket szenvedhetnek, ha 
egy több száz kilós vaddal ütközik a 
gépkocsi” – szögezte le Mărmurea-
nu-Bíró Leonárd.

Kezdődik a szarvasok párzási időszaka, óvatosságra intik a sofőröket
 » Tévhit, hogy 

csak az erdős 
részeken bukkan-
hatnak fel az úton 
a szarvasok.

RMDSZ: MAGYARUL IS KI LEHET MAJD TÖLTENI A KÉRDŐÍVEKET A 2022-ES NÉPSZÁMLÁLÁSON

Közös érdek a részvétel a cenzuson

A lakosságnak három módja lesz arra, hogy rögzítse adatait a jövő évi népszámláláson

Ajánlott elővigyázatosan haladni az utakon. Busás összeget kell fi zetni az elütött szarvasért

Fontos, hogy nemzeti identitá-
sukat vállalva vegyenek részt 
a népszámláláson a romániai 
magyarok – közölte az RMDSZ. 
Harminc év után az első olyan 
népszámlálást tartják jövő év 
márciusa és júliusa közt Romá-
niában, amikor magyarul is ki 
lehet tölteni a kérdőíveket.

 » KRÓNIKA

K özös érdek, hogy a vegyes 
házasságokban, a szórvány-
ban, a nagyvárosokban élő, 

a külföldön tanuló vagy dolgozó 
romániai magyarok is nemzeti 
identitásukat vállalva vegyenek 
részt a népszámláláson – közölte 
az RMDSZ. Az alakulat országos 
népszámlálási munkacsoportja 
alakuló ülését tartotta csütörtö-
kön. A csoport a történelmi magyar 
egyházak, országos intézmények 
és civil szervezetek képviselőinek 
részvételével dolgozza ki a követ-
kező félév cselekvési prioritásait, 
hogy előkészítse a 2022-es romániai 
népszámlálást. A cenzust 2021-ben 
kellett volna megtartani, de a jár-
vány miatt a jövő évre halasztották 
a hatóságok. A találkozó legfonto-
sabb célja az volt, hogy a résztve-
vők tudatosítsák: a kérdőív saját 
kitöltésének újdonságként beveze-
tett lehetősége egyrészt lehetőség a 
nemzetiségi és felekezeti hovatarto-
zás megfelelő rögzítésére, másrészt 
veszélyes is, hiszen a rendszer nem 
bejáratott. Az érdekvédelmi szer-
vezet közleménye emlékeztetett, 
hogy mivel a megszerzett nyelvi és 
kulturális jogok, az egyházaknak, 
önkormányzatoknak visszaosztott 
állami támogatások, de a minden-

kori kormányok magyarokat érintő 
politikája is a magyarok számától 
függ, közös érdek, hogy a vegyes 
házasságokban, a szórványban, 
a nagyvárosokban élő, a külföl-
dön tanuló vagy dolgozó romániai 
magyarok is nemzeti identitásukat 
vállalva vegyenek részt a népszám-
láláson. A munkacsoport tagjai biz-
tató eredményként értékelték, hogy 
30 év után az első olyan népszámlá-
lás lesz a jövő évi, amikor magyarul 
is ki lehet tölteni a kérdőíveket. Az 
elkövetkező hetek legfőbb feladata-
ként a megyei és települési szintű 
koordinátorok nevesítését, a helyi 
munkacsoportok megalakítását, 
valamennyi érdekelt társadalmi 
szereplő bevonását és hálózatba 

szervezését jelölte meg az or-
szágos munkacsoport. Kelemen 
Hunor szövetségi elnök Horváth 
Anna ügyvezető alelnököt bízta 
meg a munkacsoport koordinálá-
sával. A romániai népszámlálás 
2022 márciusa és júliusa között 
lesz, a lakosságnak három módja 
lesz arra, hogy rögzítse adatait: 
interneten kitöltheti a saját kér-
dőívét, bemehet a településen az 
összeíró pontokra, vagy hagyomá-
nyos módon otthonában fogad-
hatja a számlálóbiztost. A hatály-
ban lévő népszámlálási törvény 
értelmében az összeírás magyar 
nyelven is történhet mind a kér-
dőív kitöltése, mind a személyes 
lekérdezés esetében.

 » Az egyházak-
nak, önkormány-
zatoknak visz-
szaosztott állami 
támogatások, 
de a mindenko-
ri kormányok 
magyarokat 
érintő politikája 
is a magyarok 
számától függ.
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Felmérik a romániai
medvepopulációt

A ragadozók mindennapos 
jelenlétéről ismert Tusnádfür-

dőn indította útjára csütörtökön a 
környezetvédelmi minisztérium azt 
az európai uniós alapokból fi nanszí-
rozott projektet, amely a romániai 
barnamedve-populáció felmérésére 
és az országos medvevédelmi akció-
terv gyakorlatba ültetésére irányul. 
„A környezetvédelmi miniszté-
riumnak kettős felelőssége van: 
megőrizni a barnamedve-fajt, illetve 
annak természetes életterét, amely 
semmiképpen sem a lakott terület, 
valamint garantálni az emberek és 
javaik biztonságát” – szögezte le a 
konferencia megnyitóján Tánczos 
Barna környezetvédelmi miniszter. 
Elmondta: ez az első olyan jelentős 
lépés, amely mögé uniós alapokat, 
szakmai csapatot sorakoztattak fel 
a romániai barnamedve-populáció 
felmérésére, és amelynek van egy 
valós, követhető perspektívája.

„A projekt rendkívül összetett és 
szerteágazó. Az egyik része a med-
vepopuláció tudományos felmérése 
és a vadkárok megelőzése, a vil-
lanypásztorok megvásárlásával és 
kihelyezésével a gazdákat és javaikat 
tudjuk megvédeni. Ugyanakkor egy 
olyan menhely létrehozását tűztük ki 
célul, ahová medvéket lehet áttelepí-
teni. Így megnyugtató módon lehet 
orvosolni az áttelepítés problémáját, 
hisz az a legtöbb esetben csak a prob-
léma áthelyezését jelentette, mert az 
adott egyed rövid időn belül vissza-
tért, és további gondokat okozott” – 
fogalmazott Tánczos, kiemelve, hogy 
a medvepopuláció megfi gyelésére és 
a hosszú távú menedzsmentterv elké-
szítésére 53,5 millió lejt fordítanak.

 A miniszter emlékeztetett arra is, 
hogy a medvevédelmi akcióterv gya-
korlatba ültetése mellett az emberi 
életek védelmében egy olyan sür-
gősségi kormányrendeletet fogadott 
el a kormány, amely lehetővé teszi a 
lakott területen történő medvetáma-
dás esetén az azonnali beavatkozást. 
(Krónika)




