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„Ha ezután ide jönnek, 
nem egy idegen város-
ba jönnek, hanem egy 
olyanba, ahol  otthon 
érezhetik magukat. A 
kapu körüli udvar ezután 
egy darabka Székelyföld 
az idelátogatóknak. ”

Körkép
társadalom
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Vadászidény kezdete

Megyénkben 51 medve lőhető ki

székelyudVarhelyen is fellépnek

Erdélyi körúton a Quimby

Jóváhagyták a 2011/2012-es 
vadászidényben kilőhető far-
kasok, medvék, hiúzok és vad-
macskák számát: Hargita me-
gyében 51 medve, 64 farkas, 17 
hiúz és 53 vadmacska kilövését 
teszik lehetővé.

hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Országos viszonylatban 
335 medve, 488 farkas, 
103 hiúz és 392 vad-

macska lőhető ki a 2011/2012-es 
vadászidényben – ezt a környe-
zetvédelmi és erdőgazdálkodási 
miniszter 2011/2278-as rende-
lete határozza meg. Ezenkívül 
30 medve, 10 farkas, 16 hiúz és 
10 vadmacska esetében egyelőre 
nem bocsátanak ki kilövési enge-
délyt, ezek az illetékes központi 
hatóság „rendelkezésére állnak”.

A rendelet melléklete tartal-
mazza a megyénként kilőhető 
vadállatok számát is. Hargita 
megye esetében 51 medve, 64 
farkas, 17 hiúz és 53 vadmacska 
kilövését teszi lehetővé a szóban 
forgó miniszteri rendelet. A med-
vék esetében legtöbb – kilenc – a 
székelyudvarhelyi vadásztársaság 
által ügykezelt zónákból lőhető 
ki, hét pedig a Zetelaka és Társai 
Vadásztársaság által ügykezelt 
zónából. A farkasok és a vad-
macskák esetében is a listavezető 
a már említett székelyudvarhelyi 
vadásztársaság. A farkas, a hiúz 
és a vadmacska esetében az al-
kalmazható módszerek a hajtó-
vadászat, a lesvadászat és a cser-
késző vadászat, és az idény 2012. 
március 31-ig tart. A medve 
esetében november 30-ig mind-
három módszer alkalmazható, 

szeptember 15.–december 31. 
között, illetve 2012. március 
15. és 2012. május 14. között a 
lesvadászat és a cserkésző vadá-
szat, november 30-ig pedig a haj-
tóvadászat is. Továbbá a rendelet 
értelmében amennyiben a farka-
sok és a medvék veszélyeztetik a 
közbiztonságot, az emberi életet, 
valamint a házi állatokat, akkor 
azok lesvadászat révén bármikor 
kilőhetők, valamint befoghatók. 
Ennek viszont előfeltétele az is, 
hogy az illetékes központi ha-
tóság a megfelelő iratcsomó be-
nyújtása alapján jóváhagyja a ki-
lövést, amit csakis a vadállomány 
ügykezelőinek az alkalmazottjai 
végezhetnek el. A kilőtt állatokat 
fülszámmal kell ellátni, s a kilö-
vés tényéről jelentést kell benyúj-
tani a megyei környezetvédelmi 
ügynökségekhez. 

Székelyudvarhely mellett még 
további három erdélyi nagyvá-
rosban ünnepel együtt rajongói
val az idén húszéves Quimby 
zenekar, felsorakoztatva az 
el múlt két évtized daltermésé-
nek legjavát. A turné október 
5én Marosvásárhelyen indul, 
6án a kolozsvári, 7én a szé kely
udvarhelyi, 8án pedig a nagy
váradi közönség idézheti fel a 
slágereket.

hN-információ

Háromhelyszínes turnéra 
érkezik Erdélybe a ma-
gyar alterock legked-

veltebb és legsikeresebb csapata, 

a Quimby. „Többször és szívesen 
játszottunk Erdélyben, de régóta 
babusgattuk egy önálló koncert-
turné álmát is. Tavaly Marosvá-
sárhelyen bőrig ázva hívott vissza 
minket a közönség. Most remé-
lem, az eső nem, de a lelkesedés 
ugyanúgy jelen lesz a koncerteken” 
– mondta Kiss Tibor, a zenekar 
frontembere, akitől megtudtuk 
azt is, hogy az eddigi daltermésük 
legjavából válogatnak, de a reper-
toárban nagy hangsúlyt kapnak a 
közelmúlt Quimby-slágerei is. 

A szervező K. Produkció veze-
tője, Gujdár Gabriella azt szeretné, 
ha az erdélyieknek több alkalma 
nyílna arra, hogy élőben hallgas-

sák meg a Quimby-hez hasonló, 
minőségi zenét képviselő zeneka-
rokat. Stanik Bence, a társszervező 
Info Factory koncertmenedzsere 
úgy fogalmazott, „óriási bulikra 
számítunk, hiszen néhány száz 
férőhelyes klubkoncertekről van 
szó. Aki nem akar lemaradni, elő-
vételben szerezze be a jegyet”. Sze-
rinte a romániai magyarság jövője 
szempontjából kulcskérdés az idei 
népszámlálás sikeressége. „Hihe-
tetlenül fontos, hogy a népszám-
láláskor minél többen magyarnak 
vallják magukat, ezért a helyszíne-
ken minden népszámlálással kap-
csolatos információ beszerezhető 
lesz” – mondta a szervező.

Terepszemléző vadász. A legtöbb medvét a megyében a székelyudvarhelyi vadásztársaság övezetéből lehet kilőni fotó: egyed ufó  zoltán

segítséget kér a Magyarok székelyföldi társasága

Az isztambuli  
székely kapu üzenete

Az Isztambulban felállított székely 
kapu elkészítési költségeinek 
megtérítéséhez kér segítséget a 
Magyarok Székelyföldi Társasá-
ga. A nemrég zajlott törökországi 
avatási ünnepség – amely a török 
és a magyar nép közötti kulturá-
lis és gazdasági kapcsolatokat 
is erősítheti – rangját jelzi, hogy 
azon Isztambul polgármestere is 
beszédet mondott.

hN-információ„A török és a magyar 
testvér” – olvasha-
tó az Isztambulban 

nemrég felállított székely kapun, 
amelyet a Magyarok Székelyföldi 
Társasága  készíttetett és az idén 
hetedik alkalommal szervezett 
Mikes-zarándokúton avatott fel a 
Boszporusz partján. Amint Beder 
Tibor, a társaság elnöke tájékozta-
tott, az ünnepségsorozat rangját 
jelzi, hogy a kapuavatáson jelen 
volt  Kadir Topbas, Isztambul 
polgármestere is. „A kapu szépsé-
get és szerencsét hoz. A rajta levő 
faragott tulipánok a belső-ázsi-
ai pusztákat juttatják eszünkbe, 
ahonnan a magyarok is jöttek. 
Nagy jelentőséget tulajdonítunk 
annak, hogy ebben a városban 
egy székelyföldi nyomot is megta-
lálhatunk. Ha ezután ide jönnek, 
nem egy idegen városba jönnek, 
hanem egy olyanba, ahol  otthon 
érezhetik magukat. A kapu körü-
li udvar ezután egy darabka Szé-
kelyföld az idelátogatóknak. Re-
mélem, önök is azt fogják érezni, 
hogy távol hazájuktól mégis itthon 
vannak nálunk. Kívánom, hogy a 
magyar és török nép még közelebb 
kerüljön egymáshoz” – fogalma-
zott beszédében Isztambul pol-
gármestere.  A székelykapu-állítás 
központi ünnepe mellé társult az 

Orbán mester (Madzsar Orban) 
híres ágyúöntő emlékére készített 
kopjafa avatása is, amely egyben az 
ágyúöntés magyar mesterei révén 
egy, a Demirköy–Bereck közötti 
testvértelepülési kapcsolat létreho-
zásának szándékát is jelzi.

Amint azonban Beder Tibor 
fogalmazott, a törökországi dia-
dalútként is értékelhető törökhoni 
zarándoklat örömébe itthon any-
nyi üröm is vegyül, hogy a székely 
kapu elkészítésének összegét sem 
sikerült  adományokból összegyűj-
teni. „Ezért a számlák rendezése 
és lezárása végett a Magyarok Szé-
kelyföldi Társasága, megköszönve 
a polgármesteri hivatalok, erdőbir-
tokosságok, intézmények és ma-
gánszemélyek adományát, újabb 
felhívással fordul nemzettársai-
hoz a székelykapu-készítés anyagi 
ügyeinek rendezése érdekében” – 
áll a szerkesztőségünkhöz eljutta-
tott közleményben.

A támogatás összegét a kapuál-
lítók az alábbi bankszámlára várják: 
Asociația Maghiarilor din Ținutul 
Secuiesc. Banca Comercială Ro-
mâ nă, Agenția Miercurea Ciuc, str. 
Kossuth Lajos nr. 17.

Cod swift: RNCBROBU, RON: 
RO41RNCBO159015413930001, 
cod fiscal: 13311211, jelige: Szé-
kelykapu .


