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A gondnokságtól megfosztott Hargita megyei zöldszervezetek közösen hívták fel a figyelmet az „államosítás” veszélyeire

Féltik a civilek a védett területeket

A természetvédelmi területe-
ket, a védett fajok élőhelye-
it féltik a Hargita megyei zöl-

dek, miután a kormány sürgőssé-
gi kormányrendelettel módosította 
az óvott övezetek kezeléséről szóló 
szabályozást. A természetvédők és 
a Natura 2000-es területeket keze-
lő civil szervezetek attól tartanak, 
hogy az állam nem lesz megfelelő 
gondnoka a területeknek.

„Fekete csütörtökként tartjuk 
számon mi, természetvédők azt a 
napot, amelyen a kormány a 75-ös 
számú sürgősségi rendelettel mó-
dosította a természetvédelmi terü-
letek kezelésére vonatkozó szabá-
lyozást. Ez a változtatás pedig nagy 
valószínűséggel a védett területek 
helyzetének a romlását fogja okoz-
ni, hiszen a rendelet kiiktatja a ter-
mészetvédelmi területek azon ke-
zelőit, akik az elmúlt 19 évben ál-
lami segítség és finanszírozás nél-
kül ellátták ezt a feladatot” – adott 
hangot elégedetlenségének Potozky 
László, a Polgár-Társ Alapítvány 
igazgatója. A szervezet csíksze-
redai székhelyén tartott csütörtö-
ki sajtótájékoztatón jelen volt több 
Hargita megyei természetvédelmi 
terület gondnoka is, akik szintén a 
sürgősségi kormányrendelet várha-
tó negatív következményeire hívták 
fel a figyelmet. Kifogásolták, hogy a 
jogszabályt úgy módosították, hogy 
a döntés folyamatába nem vonták be 
az érintetteket. „Hogyha kiveszik a 
gondnokságot a civil szerveztek ke-
zéből, akkor annak a természet, a 
védett fajok látják majd kárát, pél-
dául azért, mert fennállhat a veszé-
lye annak, hogy különböző befek-
tetések, amelyeket eddig nem vagy 

csak bizonyos feltételekkel enge-
délyeztek a terület kezelői, ezután 
szabad utat kapnak” – fogalmazott 
Potozky.

Változás a Szent Anna-tónál

Gabriel Hadâmbaș, a Szent Anna-
tó és a Mohos-tőzegláp rezervátu-

mának igazgatója szerint a változ-
tatások következménye a legha-
marabb a Szent Anna-tónál lesz 
megtapasztalható Hargita me-
gyében. A turisták által nagyon 
gyakran látogatott helyen ugyan-
is rendszeresen nagy mennyisé-
gű szemét halmozódik fel, ame-
lyet eddig a terület gondozói gyűj-
töttek össze. 
Kétséges azonban, hogy ezt a 
munkát az állami alkalmazottak 
is el fogják végezni. Imecs István, 
az Accent geoökológiai szervezet 
vezetője szerint a jogszabály mó-
dosításának következtében több 
civil szervezet is megszűnhet, rá-

adásul felkészült szakembereket 
veszíthet el az ország. „Országos 
szinten 1100 személy dolgozott 
ilyen területen, de 2-3 ezer sze-
mély lenne ideális – ehhez képest 
úgy tudjuk, ennél jóval kevesebb 
alkalmazottja lesz annak a ható-
ságnak, amelyik átveszi a terület-
kezelői feladatokat” – mondta.

Elveszítették gondnoki státusukat

Isán Csongor, a Zöldfolyosó Egye-
sület elnöke, a Nagygalambfalván 
lévő természetvédelmi területek 
gondnoka kiemelte, eddig a román 
állam nem fektetett bele semmit a 

területek kezelési terveinek elké-
szítésébe, a területek gondozásá-
ba. Domokos Péter, a Pogány-ha-
vas Kistérségi Társulás részé-
ről pedig arról beszélt, hogy nem 
tudják, mit tegyenek, hiszen van 
egy nyertes európai uniós finan-
szírozású projektjük, és nem tud-
ják, hogyan valósíthatják meg, mi-
után elvesztették gondnoki státu-
sukat. Helyzetük azért is különle-
ges, mert az egyesület tagjai csík-
széki önkormányzatok, azaz álla-
mi intézmények.

A sürgősségi kormányrendelet-
tel kizárták a civil szervezeteket 
az ügykezelői jogkörök gyakorlá-
sából, és a két éve létrehozott Ter-
mészetvédelmi Területek Orszá-
gos Hatóságára (ANANP) bízták a 
gondnokságot, amelynek egyelő-
re nincsen elegendő alkalmazott-
ja, és nincsenek területi kirendelt-
ségei. Szép Róbert államtitkár, a 
Környezetvédelmi Őrség helyettes 
főbiztosa korábban a Krónikának 
elmondta, a civil szervezeteknek 
nincs okuk aggodalomra, hiszen 
az átszervezés csak akkor törté-
nik meg, amikor megalakulnak a 
hatóság megyei struktúrái. Szép 
Róbert kifejtette, az ANANP mű-
ködését szabályozó kormányha-
tározatba valószínűleg belefoglal-
ják a köz- és magánszféra együtt-
működésére vonatkozó előíráso-
kat, ez pedig lehetőséget ad a ci-
vileknek tevékenységük folytatá-
sára. Romániában 631 természet-
védelmi rezervátumot és Natura 
2000-es területet tartanak nyil-
ván, ebből csupán 264 övezetnek 
van gondnoka. 

A természetvédelmi területek 
fenntartását 62 esetben végzik ci-
vil szervezetek, 16 terület polgár-
mesteri hivatalok és regionális 
fejlesztési ügynökségekhez tarto-
zik, és 14 övezetet egyetemek fel-
ügyelnek. 

 
BaraBás Hajnal

Szakemberek szerint Hargita megyében a leghama-

rabb a Szent Anna-tónál lesz megtapasztalható a vé-

dett területek kezelését érintő változtatások követ-

kezménye: felgyűl a szemét.

Kitartanak a sportigazgatóságok sztrájkoló alkalmazottai
„Nem hagyjuk magunkat megfélem-
líteni, folytatjuk a tiltakozást” – szö-
gezte le csütörtöki közleményében 
az ifjúsági és sportminisztérium al-
egységeiben dolgozók országos ér-
dekképviselete, miután általános 
sztrájkjuk első napjának tárgyalá-
sai során nem kaptak kielégítő vá-
laszt fizetési igényeikre. Tájékozta-
tásuk alapján a szaktárca képvise-
lői még javaslatot sem tettek szer-
da délután a problémák megoldá-
sára, ezért a kollektív munkaszer-
ződés megkötését érintő egyezke-
déseket hétfőre napolták. A szak-
szervezet kiemeli, hogy a sport-
miniszter szerdai közleménye egy 
olyan, 2019. január elsejétől életbe 
lépő béremelésről szól, amely a tel-
jes közalkalmazotti rendszert érin-
ti, ugyanakkor nem oldja meg a je-
lenleg a legalacsonyabb fizetésért 
dolgozó alkalmazottaik helyzetét. 
Szerintük a sztrájkolók számának 
bagatellizálásával a minisztérium 
a többség elégedettségét próbálja 
sugallni, és „szőnyeg alá akarja se-
perni a mocskot”.

Felháborodás, kétségbeesés

„Az igazság az, hogy hetven szá-
zalékuk havi 1300 lejjel megy ha-

za. A bérezésben nem tesznek kü-
lönbséget a feladatkör, a munkavi-
szony ideje és egyéb fokozatok kö-
zött. A valóság az, hogy az embe-
rek fel vannak háborodva, és két-
ségbe vannak esve, tettükkel pedig 
azt szeretnék elérni, hogy a dön-
téshozók tegyék meg a szükséges 
lépéseket a helyzet rendezésére” 
– olvasható a közleményben. Eb-
ben újfent hangsúlyozzák, hogy a 
szaktárca által emlegetett törvény 
nem tiltja, hogy a sportminisztéri-
um égisze alá tartozó alkalmazot-
tak régiségi pótlékot kapjanak úgy, 
ahogyan az összes többi közalkal-
mazott. Szerintük a legtöbb köve-
telésük teljesítéséhez sincs szük-
ség új rendeletre vagy határozat-
módosításra, mert már jelenleg 
is létezik rá jogi alap, amit a tár-
cának alkalmaznia kellene. „Ez a 
nagy fájdalom, hogy bár ismerik a 
valós helyzetet, mégsem nyújtanak 
támogatást a problémák megoldá-
sára” – vélekedik a szakszervezet. 
A sportszövetségeket érintő pana-
szaik kapcsán a közlemény kieme-
li, a szaktárca nem takarózhat az-
zal, hogy a föderációk független, 
önálló entitások, mivel a bérezése-
ket közpénzből, minisztériumi di-
rektíva szerint osztják. 

Közölték: tudomásukra jutott 
több olyan szerdai eset, amikor a 
„minisztérium vezetői és a rend-
szer elhivatott tanácsosai” hely-
zetjelentést kértek telefonon az 
elégedetlenekről, ezért közlemé-
nyükben nyilvánosan arra kérték a 
Ioana Bran által vezetett szaktár-
cát, hogy állítsa le az „igazság el-
rejtését és a tiltakozások leállítá-
sát célzó kampányt”. A sztrájko-
lók, mint beszámoltunk róla, mél-
tányos bérezést, a törvényes pót-
lékok folyósítását követelik, miu-
tán korábbi tiltakozásaik nem ve-
zettek sikerre. Elégedetlenségüket 
csak fokozta a kormány költségve-
tés-módosítása, amikor is arra hi-
vatkozva csökkentették a sportmi-
nisztérium büdzséjét, hogy az nem 
használta fel a rendelkezésre álló 
pénzügyi keretet.

Nem zárják be a gyerektáborokat

A sztrájk csütörtökön is folytató-
dott az országban. A Kolozs megyei 
sportigazgatóság közösségi oldalán 
fel is hívta rá a figyelmet, hogy a ro-
mán cselgáncsválogatottnak új ét-
kezési helyszínt kellett választa-
nia, mert a Stadion szálló étkezdé-
jének alkalmazottai meghatározat-

lan időre beszüntették a munkát. 
Ugyanakkor a gyerekekre való te-
kintettel Hargita megyében a me-
gyei ifjúsági és sportigazgatóság ál-
tal szervezett táborokat nem sza-
kítják meg. Koronka Sándor, az if-
júsági és sportminisztériumhoz 
tartozó intézmények alkalmazot-
tait tömörítő szakszervezet (SNST) 
egyik Hargita megyei megbízott 
képviselője elmondta, mivel az ér-
dekvédelmi tömörülés viszonylag 
új, nincs még megyei vezetője, csak 
két megbízott képviselője, a sport-
minisztériumhoz tartozó megyei 
intézmények dolgozói pedig kisebb 
szakszervezeti csoportosulások-
ba tömörülnek, ezért nem is tudják, 
pontosan mennyien vesznek részt 
a munkabeszüntetéssel járó álta-
lános sztrájkban. Kifejtette viszont, 
hogy a Hargita megyei ifjúsági és 
sportigazgatóság által szervezett, 
éppen most zajló megyei táboro-
kat nem szakítják meg, hiszen nem 
szeretnék, hogy éppen a gyereke-
ken „csapódjanak le” a sztrájk ne-
gatív következményei. Így az igaz-
gatósághoz tartozó villákban, ahol 
éppen gyerektáborok folynak, nem 
függesztették fel a munkát az alkal-
mazottak. Koronka Sándor becslé-
se szerint ötvennél valamivel ke-

vesebben lehetnek megyeszerte az 
általános sztrájk résztvevői. Közé-
jük tartoznak az igazgatóság mun-
katársai, a sportklubok egy részé-
nek – például a Csíkszeredai Sport-
klub – alkalmazottai, valamint a 
marosfői sportkomplexum és a hoz-
zá tartozó villák dolgozói.

Minden minisztériumban és alá-
rendelt intézményeikben emelték a 
fizetéseket, az ifjúsági és sporttár-
ca esetében viszont nem – vázolta 
az általános sztrájk okát az érdek-
védelmi tömörülés megyei képvi-
selője. Hozzáfűzte, Szilágy megyé-
ben még pert is nyert a szakszer-
vezet ez ügyben, ám még így sem 
tudták elérni, hogy megemeljék az 
alkalmazottak bérét. „Az általá-
nos sztrájk egy hosszabb folyamat 
része. Korábban volt már japán-
sztrájk és figyelmeztető sztrájk is, 
de nem kaptunk megfelelő választ, 
sőt semmilyent, ezért van most 
teljes munkabeszüntetés egy nap-
ra, és várjuk, hogyan alakul ez to-
vább” – fogalmazott az általános 
sztrájkhoz vezető előzményekről 
a szakszervezet Hargita megyei 
képviselője. 

szécHely István,  
vásárHelyI-nyemec réka

Elhanyagolttá válhat a Szent Anna-tó is, ha kiveszik a civil szervezetek kezéből a gondnokságot

Fotó: sándor csIlla




