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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

 » RÖVIDEN

Megváltoztak a magyar 
útlevéldíjak
Január 1-jétől változtak egyes útle-
véldíjak: a 18–65 éves kérelmező 
által a 10 éves érvényességű útlevél 
után fi zetett díj 64 euróra csökkent. 
„Ha a 18–65 év közötti kérelme-
ző az elveszett, megrongálódott 
útlevele helyett új magánútlevelet 
igényel, ennek díja 107 euró lett, 
ugyanakkor a megrongálódott, el-
veszett 5 éves érvényességű útlevél 
pótlását 67 euró ellenében lehet 
kérelmezni” – tájékoztatott a Csík-
szeredai Főkonzulátus. Változatlan 
maradt azonban a kérelmezési díj a 
nagykorú ügyfelek 5 éves érvényes-
ségű útlevele esetében: továbbra is 
44 euró, a 18 év alattiak útlevelére 
pedig 28 euró. Két kiskorú gyermek 
esetén 24 euró/fő, három vagy több 
kiskorú gyermek esetén 22 euró/fő 
a fi zetendő útlevéldíj. A 65 év feletti 
ügyfelek idén is 20 euró ellenében 
kérelmezhetik a 10 éves érvényes-
ségű útlevél kiállítását. Az elektro-
nikus személyazonosító igazolvány 
kiállítása 2019-ben is ingyenes. Az 
útlevél, illetve az elektronikus sze-
mélyi igazolvány ügyintézéséhez 
előzetes időpontfoglalás szükséges.
 
Kihirdették: tanítók is 
oktathatják a román nyelvet
Kihirdette Klaus Johannis államfő 
tegnap azt a törvényt, amely 
alapján nem szükséges felsőfokú 
végzettséggel rendelkezniük a 
kisebbségi tannyelvű iskolák elemi 
osztályaiban román nyelvet oktató 
pedagógusoknak. A szenátusban 
december 10-én elfogadott törvény 
a kormány szeptemberi sürgősségi 
rendeletét erősíti meg, és annak a 
botránynak a végére tesz pontot, 
amelyet Valentin Popa korábbi ok-
tatási miniszter okozott egy augusz-
tusban hozott intézkedésével. Popa 
a tanévnyitó előtt néhány héttel 
szaktanárokra bízta a román nyelv 
oktatását a kisebbségi tanítási nyel-
vű elemi iskolákban anélkül, hogy 
erről kikérte volna a kisebbségi 
érdekképviseletek vagy a kisebb-
ségi oktatásért felelős államtitkár 
véleményét. Az intézkedés nagy 
felháborodást váltott ki a kisebb-
ségek körében. A szociálliberális 
kormánykoalícióval a parlament-
ben együttműködő RMDSZ elérte 
a magyar tanítókat hátrányosan 
érintő rendelet visszavonását. Popa 
lemondott miniszteri mandátumá-
ról, mert nem értett egyet a rende-
let hatálytalanításával. A kormány 
azonnal hatályossá váló sürgősségi 
rendelete már szeptember végén 
véget vetett a tanév első heteiben 
keletkezett káosznak.

A VÁLLÁN HARAPTA MEG A RAGADOZÓ A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRT HARGITA MEGYÉBEN 

Vadászt sebesített meg a medve

Leselkedő veszélyek. Hargita megyei vadászaton 
sebesített meg a medve egy magyarországi vadászt 

Magyar állampolgárságú 
vadászra támadt egy medve 
a Hargita megyei Siménfalva 
környékén. A szakértők szerint 
ebben az időszakban általában 
elhúzódnak a nagyvadak, hogy 
mégis előbukkannak, az az 
alapvetően enyhe időjárással 
és a medvék túlszaporodásával 
magyarázható.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND 

Medve támadt egy vadásza-
ton levő magyar állam-
polgárra vasárnap a Szé-

kelyföldön, a férfi t válltöréssel és 
zúzódásokkal szállítottak kórház-
ba, az 54 éves áldozatot a székely-
udvarhelyi kórházban műtötték 
meg, tegnap már elhagyhatta a 
kórházat. Gheorghe Filip, a Har-
gita megyei rendőrség szóvivője 
az Agerpres hírügynökségnek el-
mondta, egy tízfős magyarországi 
csoport vaddisznóvadászaton vett 
részt, a csapat egyik tagjára Si-
ménfalva környékén támadt rá a 
medve. A többi vadász társuk meg-
mentése érdekében többször a le-
vegőbe lőtt, így az állat megijedt és 
elmenekült – számolt be a szóvivő. 
Lukács Antal, a kórház menedzse-
re elmondta, a medve megharapta 
az áldozatot, és zúzódást is oko-
zott a férfi  bal vállán és karján, de 
a nyak tájékán is voltak sérülései, 
a vállán törést is szenvedett, ezért 
műtétet hajtottak végre. Balázs 

Sándor, a hajtóvadászatot rende-
ző Szalon Vadásztársulat igazga-
tója megkeresésünkre elmondta, 
a hajtás során többször is kijött 
az erdőből a „nagyon nagynak 
mondható kan medve”, amely a 
várakozó vadászra rontott. Az ál-
dozat megpróbált rálőni a támadó 
vadra, de nem sült el a puskája. 
Balázs Sándor felháborítónak tar-
totta, hogy a székelyudvarhelyi 
kórházban, ahová a sérültet szál-

lították, nem tudtak veszettség 
elleni oltást adni az áldozatnak: 
haza kell utaznia, hogy mielőbb 
megkaphassa a szérumot. „Tu-
domásom szerint az egész or-
szágban nincs szérum, nemcsak 
itt. Ilyen esetben mit lehet ten-
ni, ha valakit megharap például 
egy kutya?” – tette fel a kérdést 
a vadásztársulat vezetője, aki azt 
is elmondta, hogy az elmúlt har-
minc évben nem történt hasonló 
eset a vadászterületükön. „Nin-
csenek elvonulva a medvék, pe-
dig ilyenkor nem jellemző, hogy 
járkálnak. Öt vagy hat medvét 
láttunk csak ebben az egy haj-
tásban” – fogalmazott a vadász-
társulati vezető, aki szerint ez 
alapvetően az enyhe időjárással 
és a medvék túlszaporodásával 
magyarázható. Hozzátette, az 
kifejezetten meglepő volt, hogy 
a vadászt megsebesítő kifejlett 
nagyvad nem húzódott el télire, 
ugyanis a nagy termetű vadak 
rendszerint elvonulnak, inkább 
a kisebbek aktívak. Az idén ez 
volt az első medvetámadás Har-
gita megyében. Romániában 
egyre több gondot okoz a túlsza-
porodott medveállomány, miután 
betiltották a vadászatukat. A kör-
nyezetvédelmi tárca 2016 előtt 
évente 400-450 medve kilövésére 
adott engedélyt a vadásztársasá-
goknak, ekkor azonban a Dacian 
Cioloș vezette kormány a populá-
ciót szabályozó medvevadászatot 
is betiltotta. Egy tavalyi becslés 
szerint Romániában mintegy 
6800 barna medve él.

 » A hajtás 
során többször is 
kĳ ött az erdőből 
a „nagyon nagy-
nak mondható 
kan medve”, 
amely a várakozó 
vadászra rontott. 
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 » BÍRÓ BLANKA

Az államfő nem avatkozhat be az 
igazságszolgáltatásba, az alkot-

mány szerint egy jogerős bírósági 
ítélet visszavonatása nem tartozik a 
hatáskörébe – ez áll abban a semmit-
mondó válaszlevélben, amit az ál-
lamelnöki hivataltól kaptak RMDSZ-
es politikusok. Mint ismeretes, öt 
honatya továbbította Klaus Johan-
nis államfőnek a több mint tízezer 
aláírással támogatott, Szabadságot 
Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak! 
címet viselő petíció szövegét. A Ké-
kesy Raymund által a  Citizengo.org/

hu oldalon kezdeményezett petíci-
óban azt kérik, hogy a román igaz-
ságszolgáltatás helyezze hatályon 
kívül azt a jogi szempontból megala-
pozatlan, és ilyen formában etnikai 
alapon, az erdélyi magyarság megfé-
lemlítésének céljából meghozottnak 
tűnő ítéletet, mellyel öt év letöltendő 
szabadságvesztésre ítélték Bekét és 
Szőcsöt. Johannistól pedig azt kér-
ték, tegyen lépéseket, hogy a jogi 
alapot nélkülöző, eljárásjogi hibákat 
tartalmazó ítéletet megsemmisítsék. 
A válaszlevelet az államelnöki hi-
vatal egy tanácsosa írja alá, ebben 
az áll, hogy bármilyen intézkedés 

sértené a jogállamiságot, alkotmány-
ellenes lenne, szembemenne az ál-
lamhatalmak szétválasztásának és 
az igazságszolgáltatás függetlensé-
gének elvével. Kulcsár-Terza József 
képviselő, a levél kezdeményezője 
lapunknak elmondta, felháborítónak 
tartja Johannis hozzáállását, hiszen 
például a Malajziában elítélt drogke-
reskedő ügyében a külügyminisztéri-
ummal és az igazságügyi minisztéri-
ummal karöltve lépett fel, miközben 
a terrorizmussal ártatlanul megvá-
dolt fi atalok ügyét még arra sem mél-
tatta, hogy személyesen válaszoljon 
a beadványra. 

Székely „terrorügy”: semmitmondó válasz Johannistól

 » Kulcsár-Terza 
József felháborító-
nak tartja Johan-
nis hozzáállását, 
hiszen például 
a Malajziában 
elítélt drogkeres-
kedő ügyében a 
külügyminisztéri-
ummal és az igaz-
ságügyminiszté-
riummal karöltve 
lépett fel.




