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A székely zászlóval kelle-
ne várniuk a helyieknek 
a holnap Székelyföldre lá-

togató Klaus Johannis állam-
főt, javasolja a Minta, az Erdélyi 
Magyar Néppárt (EMNP) ifjúsá-
gi szervezete, miközben Szil-
ágyi Zsolt EMNP-elnök az 
autonómiáról szóló párbe-
szédre való nyitottságra ké-
ri az államfőt. Szilágyi tegnap 
szerkesztőségünkhöz is el-
juttatott ,  Johannisnak cím-
zett nyílt levelében arra hívja 
fel az államfő figyelmét, hogy 
az önrendelkezésért, illetve 
a föderációs berendezkedé-
sért folytatott törekvések nem 
a többségi társadalom ellen 
irányulnak. A néppárt elnö-
ke nyugat-európai példákkal 
érvel amellett, hogy „az auto-
nómia stabilitást, jólétet, a kü-
lönböző nemzeti közösségek, 
valamint a többség és kisebbség 
közti egyetértést eredményez”. 
Mint kifejtette: olyan modellek-
ről van szó, amelyek több száz 
éves hagyományra tekintenek 
vissza a térségben. „Egy olyan 
nemzeti közösség jövőjéről be-
szélünk, amelynek tagjai román 
állampolgárok, akik Romániá-
ban dolgoznak, itt adóznak, be-
tartják az ország törvényeit, és 

békében kívánnak élni román 
nemzetiségű szomszédjaikkal” 
– hangsúlyozza a nyílt levélben.

Szilágyi úgy fogalmaz: meg-
győződésük, hogy Johannisnak 
is szándékában áll megrefor-
málni a romániai hatalmi vi-
szonyokat, hogy az erdélyiek 
ne úgy gondoljanak Bukarest-
re, mint „korrupt, cselekvőkép-
telen hatalomra, amely nem 
tudja megfelelő módon haszno-
sítani a rendelkezésére álló le-
hetőségeket és forrásokat”. Az 
EMNP álláspontja szerint olyan 
reformra lenne szükség, amely 
figyelembe veszi az évszázadok 
során kialakult történelmi régi-
ókat, ebben a német föderációs 
modell lehet irányadó. Szilágyi 
leszögezte: a föderális Romá-
nia sokkal hatékonyabb lenne, 
mint a mostani központosított 
ország. A pártelnök főként azt 
fájlalja, hogy az őshonos nemze-
ti kisebbségek szerepéről, hely-
zetéről és jövőjéről még mindig 
nem indult el őszinte és szerve-
zett párbeszéd, ezért a kisebb-
ség tagjai továbbra is úgy érzik, 
hogy a mindennapokban má-
sodrangú polgárokként kezelik 
őket. Szilágyi Zsolt az állam-
fő székelyföldi látogatása alkal-
mából arra kéri Johannist, hogy 

kezdeményezzen diskurzust, 
és „mint a legmagasabb közjogi 
méltóság, alkotmányos kötele-
zettségének megfelelően legyen 
moderátora az autonómiáról 
folytatott román-magyar párbe-
szédnek”.

A néppárt ifjúsági szerve-
zete eközben arra kéri a 
székelyföldieket, hogy az állam-
fő holnapi látogatásán tűzzék 
ki házaikra a székely zászlót. 
A Mintának az MTI-hez eljut-
tatott felhívása szerint ezzel a 
gesztussal egyfelől a székely 
vendégszeretetről üzenhetné-
nek az államfőnek, másfelől azt 
mutathatnák meg, hogy Szé-
kelyföld igenis létezik, a szé-
kelyek autonóm közösségként 
a szülőföldjükön akarnak jövőt 
építeni maguknak. A felhívás 

német nyelven üzeni az erdélyi 
szász Johannisnak, hogy „Isten 
hozta Székelyföldre”. „A szé-
kely zászló nemcsak a nemze-
ti szimbólumunk, hanem ebben 
testesül meg az autonómia gon-
dolata: az, hogy mi itthon aka-
runk maradni, és itt akarjuk 
megteremteni magunknak azt 
a környezetet, amelyben kitel-
jesedni, fejlődni tudunk” – nyi-
latkozta az MTI-nek Tőke Ervin, 
a Minta elnöke. Hozzátette: sok 
román politikus úgy gondolja, 
az autonómia jelszava csak ar-
ra szolgál, hogy a magyar veze-
tők szavazatokat szerezzenek 
Székelyföldön, de nincsen erre 
igazi társadalmi igény. „A zász-
ló kitűzésével azt jelezhetnénk, 
hogy a lakosság is akarja az au-
tonómiát” – vélte a csíkszeredai 

önkormányzati képviselőként 
is tevékenykedő politikus. Tőke 
Ervin megjegyezte: felhívásuk-
ban azért írták német nyelven 
az Isten hozta Székelyföldre! 
köszöntést, hogy emlékeztessék 
Klaus Johannist német, kisebb-
ségi voltára. Magyarázatként 
hozzátette: Johannis több eset-
ben magyarellenes megnyilvá-
nulásokkal kívánta bizonyítani, 
hogy „ő milyen jó román”.

Johannis székelyföldi látoga-
tását egyébként megkésettnek 
tartja Kelemen Hunor RMDSZ-
elnök, aki a margittai Szabad-
ság Feszten pénteken tartott 
előadásában úgy fogalmazott: 
szerinte az államelnök kör-
útjával annak látszatát kelti, 
hogy a 2019-es államfőválasz-
tásra készül. 

Ismeretlen tettesek megron-
gálták a Tusnádfürdőhöz közeli 
erdőben egy természetfotós ál-
tal kialakított medvelest. Állító-
lag sokan nem nézik jó szemmel 
a létesítményt, amely azonban a 
működtetők szerint épphogy a 
környék jó hírét terjeszti.

Még egy hónap sem telt el a 
megnyitása óta, ismeretlen tet-
tesek máris megrongálták Máté 
Bence világhírű magyarországi 
természetfotós Tusnádfürdő kö-
zelében kialakított medvelesét. 
A rejtekhelyet – ahonnan ma-
ga Máté is fotózza a nagyvada-
kat – azért hozta létre, hogy más 
természetkedvelők is kedvük-
re figyelhessék az állatok éle-
tét. Albert Tibor tusnádfürdői 
polgármester a Krónikának el-
mondta: sajnálja a történteket, 
mert nagyra értékeli a fotós 
munkáját, ellenben a faluban 
vannak, akik nem nézik ezt jó 
szemmel. Az elöljáró arról is 
beszámolt, hogy a fürdőváros-
ban tarthatatlan a helyzet, húsz 
medve jár be rendszeresen, el-
lenben szerinte a Tusványosra 
érkezőknek nincs miért aggód-
niuk, ilyenkor a nagyvadak a zaj 
miatt elkerülik a települést.

M á t é  B e n c e  p é n t e k e n  
Facebook-oldalán számolt be ar-
ról, hogy értesítették: csütörtö-
kön valaki betörte tusnádfürdői 
medvelese ablakát. Mindez alig 

néhány héttel a létesítmény 
megnyitása után követke-
zett be, az „Erdély szívében, a 
tusnádfürdői erdő rejtekében” 
kialakított medveles ugyanis jú-
nius 27-étől látogatható minden 
nap. „Segítsetek, hogy ez a cso-
dálatos élőlény Székelyföld jó hí-
rét öregbítse, és ne csak akkor 
legyen róla hír, amikor élelem 
után kutatva kukákat foszto-
gat, vagy háziállatokra támad” 
– indokolta nemrég kezdemé-
nyezésének szükségességét a 
fényképész.

A fiatalon világhírnevet szer-
zett magyarországi természet-
fotós szerint a tettesek „a vandál 
tevékenységgel” nem csak az 
ő munkáját nehezítik meg, ha-

nem a terület jó hírét is rombol-
ják. „Mi ide alkotni jöttünk, a 
tusnádfürdői közösségnek egy 
új szolgáltatást létrehozni, ami 
nagyon sok helyinek a javát szol-
gálja. Nem tettünk mást, mint a 
számtalan vadetető hely egyi-
két bemutathatóvá tettük, ami 
máris nagy sikernek örvend az 
ide látogató turisták, a turisz-
tikával foglalkozók és a termé-
szetet kedvelő helyiek körében 
egyaránt” – fogalmazott. Rá-
mutatott: ilyen hozzáállást sem 
Amerikában, sem Afrikában, 
de Európa más részein nem 
tapasztalt, és elszomorítónak 
tartja, hogy ilyesminek éppen 
nálunk kell először megtörtén-
nie. A fotós bízik benne, hogy a 

jövőben kevesebb felesleges kört 
kell futniuk „butaságok miatt”.

Máté Bence júniusban alakítot-
ta ki a detektívüveges medvelest 
a Tusnádfürdőhöz közeli erdő-
ben, ahonnan az év minden nap-
ján természetes környezetükben 
figyelhetők meg a vadon élő bar-
na medvék – olvasható a kezde-
ményezést népszerűsítő www.
medveles.hu honlapon. A létesít-
mény működtetői a gyermekeket 
és a felnőtteket is meg kívánják 
szólítani „egyedülálló természe-
ti értékeink bemutatásával”. „Az 
élővilág csodáiban való gyönyör-
ködés mindig felemelő kikap-
csolódás, és minél gyakrabban 
szánunk rá időt, annál jobban 
kialakul bennünk a környezet-
védelemért való tenni akarás, 
ami a jövő generációi számára 
az egyik legfontosabb kötelessé-
günk” – fogalmaznak az illetéke-
sek. Az érdeklődőknek 100 lej (25 
euró) ellenében háromórás prog-
ramot ajánlanak, amely során 
kísérővel természetes környe-
zetében láthatják az ottlétükről 
mit sem sejtő medvéket. A ro-
mantikus fenyőerdei környezet-
ben található lest lovaskocsival 
közelítik meg a látogatók. Albert 
Tibor, Tusnádfürdő polgármes-
tere a Krónikának elmondta: ér-
tesült a történtekről, és sajnálja, 
hogy megrongálták Máté Bence 
medvelesének ablakát.

Albert Tibor a Krónika kér-
désére arról is beszámolt, hogy 
Tusnádfürdőn tarthatatlan a 
helyzet a nagyvadak miatt, je-
lenleg húsz medve jár be a für-
dőtelepre, öt anyamedve tizenöt 
boccsal. Mindeniket ismerik: 
egyik anyaállatnak négy bo-
csa, kettőnek három–három, 
további kettőnek fejenként ket-
tő, egyiknek pedig egy kicsinye 
van. Ezeket a nagyvadakat nem 
lehet kilőni, hívta fel a figyelmet 
a polgármester, hiszen az anya-
állatokat nem pusztíthatják el, 
ezért beindult az elszállításu-
kat célzó eljárás. „Olyan távol-
ságra visszük el az állatokat, 
hogy ne tudjanak visszajönni, 
egyelőre ez az egyetlen megol-
dás körvonalazódik” – részle-
tezte az elöljáró.

Albert Tibor rámutatott, van-
nak békés módszerek, amelyek-
kel távol lehet tartani a vadakat 
a lakott településektől, ezeket 
Kanadában sikeresen alkal-
mazzák. „Nem kell feltétlenül 
kilőni a medvét, az a legfonto-
sabb, hogy tartsuk az erdőben. 
A leghatásosabb, ha itt etetik, hi-
szen akkor nem jár be élelemért 
a falvakba, városokba. A má-
sik módszer, ha gumilövedékkel 
ijesztgetik, hamar megtanulja, 
hogy oda ne menjen vissza” – 
magyarázta a polgármester.
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A Minta szerint székely zászlóval kellene fogadni az államfőt holnapi székelyföldi látogatásán

Johannis segítségét kéri a néppárt

Kedden a Székelyföldön is látható, hallható a román államfő
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