
3Krónika  2018. szeptember 7–9., péntek–vasárnapErdélyi tudósítások
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
66
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Gyakorlatilag az összes jelentős állami 
intézményre kiterjedt a kormányoldal és 
az államfő közötti konfliktus annak nyo-
mán, hogy Klaus Johannis elnök úgy pró-
bálta meg elkaszálni a hírszerző szolgá-
latok büdzséjét jelentős mértékben meg-
kurtító költségvetés-kiigazítást, hogy 
felfüggesztette a Legfelsőbb Védelmi Ta-
nács (CSAT) ülését, amelyen a testület-
nek véleményeznie kellett volna a módo-
sítás nemzetbiztonsági intézményeket 
érintő részét.

Az egyik legfontosabb kérdés az, miért 
gondolta úgy a kormány, hogy pénzeket 
kell elvonni a hírszerzéstől. Az intézke-
dés kimondatlanul is beleillik a kormány-
oldal azon narratívájába, miszerint a tit-
kosszolgálatok megpróbálnak beépülni 
az állami intézményekbe, és átvenni fe-
lettük a hatalmat, hogy aztán – többek kö-
zött az ügyészségekkel karöltve – koholt 
vádak alapján állítsák félre az útból azo-
kat a választott politikusokat, akik nem 
engedelmeskednek nekik. Bármennyire 
is összeesküvés-elméletnek tűnik az ügy, 
a kormány a jelek szerint komolyan gon-
dolja, hogy a hírszerzés – különöskép-

pen pedig a Román Hírszerző Szolgálat 
(SRI), amelynek költségvetését jelentős, 
113 millió lejes összeggel nyirbálta meg – 
az egyik legfőbb ellensége.

Mi is beszámoltunk már arról az el-
méletről, amely szerint a SRI Johannis 
államfő és a jelenlegi jobbközép ellen-
zék oldalán próbál beavatkozni a poli-
tikai folyamatokba, és megőrizni, illet-
ve kibővíteni a befolyását az intézmé-
nyek fölött, míg a szociálliberális kor-
mányoldal a belügyi hírszerzés támoga-
tására számíthat a csatározásokban. A 
legutóbbi fejlemények alapján akár még 
lehet is valami benne, hiszen az állam-
fő tűzzel-vassal megpróbálta megaka-
dályozni a SRI költségvetésének csök-
kentését, amit a kormány meglehetősen 
nyakatekert érveléssel fogadott el CSAT-
beleegyezés nélkül is, hiszen elismer-
te ugyan, hogy a testület álláspontját ki 
kell kérnie, de – mivel az konzultatív jel-
legű – nem kell megvárnia a döntés meg-
hozatalával. Persze Johannis sem jobb, 
hiszen ő is átlátszó kommunikációs 
trükkel, szándékosan a kormányfő spa-
nyolországi útjára időzítve küldött – ér-

telemszerűen elutasított – „egyeztetés-
re” szóló meghívót, ezzel próbálva ma-
nipulálni a közvéleményt, olyan látsza-
tot keltve, mintha ő hajlandó lenne a pár-
beszédre, a miniszterelnök viszont visz-
szautasítja a kinyújtott kezet.

Eközben a kormány fő erejét adó 
Szociáldemokrata Párt elnökét, Liviu 
Dragneát az utóbbi napokban kemé-
nyen bíráló bukaresti főpolgármes-
ter, Gabriela Firea azzal vádolta meg 
Carmen Dan belügyminisztert, hogy a 
belügyi hírszerzés segítségével nyert 
betek intést eg yes t isztség v iselők 
WhatsApp-kommunikációjába.

Az minden esetre szinte példátlan, 
hogy egy ország kormánya ennyire el-
tökélten próbáljon mindent megtenni a 
jelentősebb nemzetbiztonsági intézmé-
nyek szétverése érdekében. Lehet per-
sze azzal magyarázni mindezt, hogy a 
legkorruptabbnak tartott PSD így pró-
bálja ellehetetleníteni azt, hogy a hír-
szerzés segíthessen az igazságszolgál-
tatásnak a korrupt politikusok leleple-
zésében. Ugyanakkor az is egyre szem-
betűnőbb, hogy a különféle titkosszol-

gálatok az indokolt és egy parlamenti 
demokráciában megengedhető szintnél 
nagyobb mértékben jelen vannak a köz-
életben. Gondoljunk csak az igazság-
ügyi szervek és a SRI közötti titkos pak-
tumokra, illetve arra, hogy a parlament 
hírszerzést felügyelő bizottságának el-
nöke szerint George Maior volt SRI-
igazgató elismerte: a médiában jelenleg 
is vannak fedett ügynökök.

Úgyhogy a biztonság kedvéért nem ár-
tana átvilágítani az összes fontos intéz-
ményt – beleértve a közvélemény tájé-
koztatásában kulcsszerepet játszó, de 
beépített „téglák” révén akár szándékos 
félretájékoztatásra, manipulálásra is fel-
használható sajtót is –, hogy valóban léte-
zik-e, és ha igen, milyen mértékben léte-
zik összefonódás a titkosszolgálatokkal. 
Arról ugyanis nemigen lehet vita, hogy 
egy normálisan működő országban a hír-
szerző szolgálatoknak az összes polgár 
érdekeit kell szolgálniuk, nem szűk klik-
kekét.

Az pedig végképp elfogadhatatlan, 
hogy a politikai küzdelmekbe is beavat-
kozzanak.

Kit szolgálnak a titkosszolgák?
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Elfogadta a kormány a törvény alkalmazási módszertanát, 2019-től kötelezővé válik a parlagfű irtása

Csak jövőre lélegezhetnek fel az allergiások

Fél év után elfogadta végre a kor-
mány a parlagfű irtására vo-
natkozó törvény módszerta-

nát. Eszerint a területek tulajdono-
sai minden év június 5-éig kötele-
sek kiirtani a gyomot, még annak 
virágzása előtt, hogy elejét vegyék a 
pollen terjedésének, és ezzel csök-
kentsék az allergiás megbetegedé-
seket. A kormány szerdai ülésén 
fogadta el a módszertant, bár a vo-
natkozó törvényt már március 8-án 
kihirdette Klaus Johannis államfő.

A módszertan elsősorban a tájé-
koztatásra fekteti a hangsúlyt, az 
önkormányzatok és a területtulaj-
donosok prospektusokat kapnak 
majd a mezőgazdasági minisztéri-
umtól, amelyben a parlagfű okozta 
allergiáról és az irtással kapcso-
latos kötelezettségekről tájékoz-
tatnak. Nelu Barbu kormányszóvi-
vő arról beszélt, hogy a módszer-
tan értelmében minden közigaz-
gatási egységnél minden év május 
25-éig fel kell leltározni azokat a 
területeket, ahol parlagfű nő, tá-
jékoztatniuk kell a tulajdonoso-
kat, hogy június 5-éig ki kell irta-
niuk a gyomot, és gondoskodniuk 
kell, hogy a nyár folyamán ne üs-
se fel újra a fejét a parlagfű. A te-
rülettulajdonosok mellett az utak 
gondnokaira, a vasúttársaságok-
ra, az öntözőberendezések, halas-
tavak működtetőire, az építkezés-
vezetőkre is hasonló kötelezett-
ség érvényes.

A kormányrendelet pénzbírsá-
gokat is előír, a magánszemélyek 
750–5000 lej, míg a jogi személyek 
5000–20000 lej közötti bírságra 
számíthatnak, ha nem irtják a par-
lagfüvet. A jogszabály betartatása 
azonban körülményes, hiszen csak 
vegyes bizottságok ellenőrizhetnek 

és büntethetnek. Ezeket prefektusi 
rendelettel hozzák majd létre, részt 
vesznek bennük a megyei mezőgaz-
dasági igazgatóságok, a környezet-
őrség, a közegészségügyi igazgató-
ságok és a helyi önkormányzatok 
képviselői.

Rendet tett a módszertan  
a parlagfűirtásban

A módszertan végre rendet tett a 
jogszabály alkalmazásában, hi-
szen eddig nem voltak ponto-
sítások arra vonatkozóan, mi-
ként kell fellépni azok ellen, akik 
nem irtják a parlagfüvet a terü-
letükön – szögezte le a Krónika 
megkeresésére Tóth Birtan Csa-
ba, Sepsiszentgyörgy alpolgár-
mestere.  Rámutatott, a városban 
ugyan alig két-három kisebb góc-
pontról tudnak, de ez is elég, hogy 
megkeserítse a pollenre allergiá-
sok életét. Ezt egy hét alatt külön-
ben pontosan fel tudjuk térképez-
ni, majd a prefektusnak kell kiad-
nia a vonatkozó rendeletet, s az ő 
feladata lesz megalakítani a ve-
gyes bizottságot, amely felügye-
li a végrehajtást. Az alpolgármes-
ter elmondta, már idén próbál-
ták gyakorlatba ültetni a jogsza-
bályt, ám a módszertan hiányában 
ez akadályokba ütközött. Ő ma-
ga a jogszabály márciusi megjele-
nése után levélben fordult a helyi 
rendőrséghez, hogy ellenőrizzék a 
parlagfű irtását, ám azt a választ 
kapta, hogy a helyi rendőrség-
nek nincs hatásköre, hogy ebben 
az esetben fellépjen. Kérdésünk-
re leszögezte, Nagyváradon való-
színűleg „bevállalósabbak”, a he-
lyi rendőrség felvállalta ezt a fel-
adatot, így a parlagfű terjedése el-

len hatékonyabban tudnak fellép-
ni.  Tóth Birtan Csaba hangsúlyoz-
ta, nem is akartak rögtön bírságol-
ni, csak hivatalosan figyelmeztet-
ni a területtulajdonosokat, hogy 
kötelességük a gyom irtása. 

Drasztikus fellépés Váradon

A nagyváradi önkormányzat vi-
szont idén szigorúan fellépett a par-
lagon hagyott területek tulajdono-
sai ellen. A városháza tájékoztatása 
szerint a helyi rendőrség 1625 par-
lagon hagyott telek esetében állított 
ki jegyzőkönyvet a kihágásról, és 
összesen 312 ezer lej értékben rót-
tak ki pénzbírságot a tulajdonosok-
ra. A legtöbb esetben parlagfű  mi-
att büntettek. A lakosoknak online 
platform állt a rendelkezésére, ahol 
bejelenthették, ha valahol látják ezt 
a rendkívül allergén növényt.

A helyi rendőrök által kirótt 
legnagyobb bírság összege elér-

te 7000 lejt, ezt a Román Vasúttár-
saság kapta. Ugyanakkor össze-
sen 11 esetben szabtak ki 3300 le-
jes bírságot – többnyire cégeket 
büntettek hatalmas, parlagon ha-
gyott telkek miatt. „Megjegyezzük, 
hogy a fentebb említett intézkedé-
sek nyomán a tulajdonosok mint-
egy 70 százaléka megtisztította a 
területeket” – mutat rá közlemé-
nyében a városháza. Emlékeztet-
nek, a lakosság 200 és 2500 lejre 
büntethető, ha nem kaszálja le idő-
ben a gyomot.

Párhuzamosan az ellenőrzések-
kel zajlott az önkormányzat tulaj-
donában levő telkek megtisztítása, 
a hivatalos bejelentés értelmében 
ez a folyamat jövő hétvégén zárul.

Mielőbb el kell kezdeni az irtást

Az egyik legallergénebb növény-
ként számon tartott parlagfű irtá-
sát azonban a legcélszerűbb már 

tavasszal elkezdeni. Virágzása 
ugyanis július közepe táján kezdő-
dik el, és minden más allergénnél 
tovább tart.

A parlagfű egyébként Észak-Ame-
rikából származó növény, Európá-
ban nem őshonos. 1878-ban tűnt fel 
először Svájcban. Az I. világhábo-
rú környékén kezdett elterjedni Eu-
rópában. A folyamat kezdetben las-
sú volt, a növénynek alkalmazkod-
nia kellett az európai éghajlathoz. 
Ám amikor az éghajlathoz hozzá-
szokott, robbanásszerűen terjedés-
nek indult. A gyom ugyanakkor a 
hetvenes évekig nem okozott jelen-
tős mértékben allergiát. Az azóta el-
telt évtizedekben viszont pollenjé-
nek koncentrációja a levegőben je-
lentősen megnövekedett. Európában 
jelentős mértékben elszaporodott, 
és komoly népegészségügyi problé-
mát okoz.

Bálint EsztEr, Bíró Blanka
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Bizonyára mindenkinek van ismerőse, akinek súlyos al-

lergiás tünetei vannak az év ezen időszakában. A rendkí-

vül allergén parlagfű irtását ugyan már idén törvény írta 

elő, az alkalmazási módszertan késlekedése miatt iga-

zából már csak jövőre lesz számonkérhető a gyom irtá-

sa. Drasztikus bírságokat szabhatnak ki a hatóságok.

Reménykednek az allergiások. Elkészült végre a jogi keret a parlagfűirtást elmulasztók drasztikus büntetésére
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