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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Elköltöztetnék
a medvecsaládot 

Túl közel vannak a lakott terü-
lethez, így tavasszal minden-

képp máshová szállítaná a Széke-
lyudvarhely határában található 
Agyagdomb közelében élő medve-
családot a Nagy-Küküllő Vadász és 
Sporthorgász Egyesület. 
A baleseteket elkerülendő tavasz-
szal elszállítanák a medvéket a 
lakott területektől távolabb eső va-
dászterületre – nyilatkozta lapunk-
nak Mărmureanu-Bíró Leonárd, a 
Nagy-Küküllő Vadász és Sporthor-
gász Egyesület igazgatója. 
Mint mondta, erre azért van 
szükség, mert a nagyvadak nagyon 
közel vannak Székelyudvarhely-
hez, ráadásul a kirándulók által 
használt útvonalakhoz is, azt 
pedig tudni kell, hogy a bocsait 
védő anyamedve a megszokottnál 
is agresszívebb, így könnyen rátá-
madhat az emberekre. 
Kifejtette, az is gondot jelent, hogy 
a város mellett felnövő bocsok 
megszokják az emberközeli zajo-
kat, és jó eséllyel nem alakul ki 
bennük az a félelem, amely távol 
tartaná őket a portáktól. Ez pedig 
szintén életveszélyes helyzeteket 
teremthet. Jelenleg meglehetősen 
éber az anyamedve – ottlétünkkor 
is csak a bocsok voltak az üregben 
–, ugyanis kölykeinek táplálása 
sok folyadékot elvon a szervezeté-
ből, így azt folyamatosan pótolnia 
kell – magyarázta a vadásztársulat 
igazgatója. Persze csak kis távol-
ságra az üregétől: a környéken 
kóborol, és havat eszik, élelmet 
nem igazán keres. 
Azért sem megy távolabb, mert 
félti a kicsinyeit a környékbeli 
vadaktól. A rókák, a kutyák és más 
ragadozók ugyanis könnyedén 
elbánnak a körülbelül félkilós 
bocsokkal. A Székelyudvarhely 
közelében található Agyagdombon 
élő medvecsalád elszállításával 
azért kell legalább márciusig várni, 
mert az addig öt-hat kilósra növő 
bocsok akkorra erősödnek meg, és 
hagyják el az üreget. 
Az egyesület az ebből a célból 
megtervezett csapdájával, vala-
mint altatófegyverek alkalmazá-
sával fogná be, majd szállítaná el 
a nagyvadakat. A vadásztársulat 
vezetője ismételten hangsúlyoz-
ta, kerülni kell az Agyagdomb 
környékét, hiszen az anyamedve 
bármikor támadhat. Hozzátette, 
rendszeres ellenőrzéseket fognak 
tartani a helyszínen, és szigorúan 
meg fogják büntetni azokat, akik 
esetleg kíváncsiságból átlépik az 
általuk kihelyezett szalagkorláto-
kat. (Fülöp-Székely Botond)

ISMÉT ELUTASÍTOTTÁK A NEMZETBIZTONSÁGI MEGFIGYELÉS OKÁRA VONATKOZÓ TITKOSÍTÁS FELOLDÁSÁT

Új román fordítás Horváth Anna ügyében

Horváth Annát alapfokon letöltendő börtönnel sújtották

 Március elején születhet végle-
ges ítélet Horváth Annának, Ko-
lozsvár volt alpolgármesterének 
ügyében a bukaresti legfelsőbb 
bíróságon. Az RMDSZ-es poli-
tikus büntetőperének szerdai 
tárgyalásán nem történt lényegi 
fordulat.   

 » PATAKY ISTVÁN

L ényegesen eltér a Román Hír-
szerző Szolgálat (SRI) által a 
Horváth Anna volt kolozsvári 

alpolgármester ügyében készített 
lehallgatásának újabb román nyel-
vű fordítása az Országos Korrup-
cióellenes Ügyészség (DNA) által 
használt eredeti változatától. Erről 
maga az érintett számolt be a Fa-
cebook-oldalán csütörtökön. Az 
RMDSZ politikusa – akit alapfo-
kon két év nyolc hónap letöltendő 
szabadságvesztéssel sújtottak be-
folyással üzérkedés és pénzmosás 
miatt – büntetőperének fellebviteli 
szakasza szerdán folytatódott a bu-
karesti legfelsőbb bíróságon, ahol 
immár másodszorra utasították el 
a Horváth Anna nemzetbiztonsági 
megfi gyelésének törvényes hivat-
kozására, vagyis okára vonatkozó 
titkosítás feloldását. Az egykori 
alpolgármester arról is beszámolt, 
hogy várhatóan még két tárgyalás-
ra kerül sor: a következőt február 
6-án tartják, a másodikat pedig va-
lamikor március elején. Az eddigi 
állás szerint megtörténhet, hogy 

március végén születik jogerős íté-
let a politikus ügyében.

„Ezzel párhuzamosan, a múlt év 
decemberében a DNA két rendben 
értesített, hogy 2015 október–no-
vemberében és 2016 február–már-
ciusában két másik ügyben is le-
hallgatás és megfi gyelés alanya 
voltam, mely ügyeket – bizonyíté-
kok hiányában – a tavalyi év végén 
lezárták. Mindezek a nemzetbizton-
sági megfi gyeléssel párhuzamosan 
történtek” – írta közösségi oldalán 
az RMDSZ ügyvezető alelnöke. Iro-
nikusan hozzátette: „szerencsére, 
nem ütköztek egymásnak a nagy 
igyekezetben valamelyik vonalon”. 
Csütörtökön megpróbáltuk telefo-
non elérni Horváth Annát, de nem 
válaszolt megkeresésünkre. Arra 
lettünk volna kíváncsiak, hogy a 
lehallgatás román fordításának 

újabb, az elsőtől eltérő változata 
lényegében befolyásolhatja-e a per 
kimenetelét, illetve az ítéletet.

A DNA 2016 októberében rendelt 
el nyomozást Horváth Anna ellen. 
Amint a bíróságra még azon év de-
cemberében benyújtott vádiratból 
kiderült: az alpolgármestert nem-
zetbiztonsági okokból több hóna-
pon át megfi gyelte a SRI, és ennek 
során hallgattak le egy olyan kávé-
házi beszélgetést, amelyet Fodor 
Zsolt kolozsvári magyar üzletem-
berrel folytatott. A vádirat szerint 
az RMDSZ-es tisztségviselő hatvan 
fesztiválbérletet fogadott el a 2016. 
júniusi választási kampányban te-
vékenykedő önkéntesei számára, 
cserében pedig megsürgette egy 
építési engedély kiadásához szük-
séges jóváhagyások kibocsátását. 
Az elsőfokú eljárásban a kolozsvá-
ri táblabíróság tavaly márciusban 
két év nyolc hónap letöltendő bör-
tönbüntetésre ítélte a volt alpol-
gármestert, aki 2017 tavasza óta az 
RMDSZ önkormányzatokért felelős 
ügyvezető alelnökeként tevékeny-
kedik. Fodor Zsolt egy év és hat 
hónap börtönbüntetést kapott be-
folyásvásárlásért és ugyancsak két 
évet pénzmosásért. Horváth Anna 
korábban nem vállalta a közmun-
ka elvégzését – ez a feltétele an-
nak, hogy valakit felfüggesztett 
börtönbüntetésre ítéljenek. Fodor 
Zsolt ugyanakkor vállalta a köz-
munkavégzést, ennek nyomán két 
év hat hónap felfüggesztett szabad-
ságvesztésre ítélték, és három évre 
próbára bocsátották.
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 » KRÓNIKA

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
Bihar megyei elnöke szerint a 

nagyváradi zászlóégetési kísérlet után 
a legcélszerűbb az lenne, ha összefog-
nának a magyar politikai alakulatok, 
és közösen fordulnának a belügymi-
niszterhez és az igazságügyi minisz-
terhez az ügy kapcsán. Csomortányi 
István csütörtöki nagyváradi sajtótá-
jékoztatóján értetlenségét fejezte ki 
amiatt, hogy az RMDSZ „sárdobálást 
folytat” a témában, és a magyar zász-
lót ért támadást arra használja, hogy 
a néppártot és annak tisztségviselőit 
támadja. A politikus arra utalt, hogy 

Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei 
elnöke azt állította: Zatykó Gyula, az 
EMNP országos alelnöke közösségi 
oldalán azt írta, hogy a magyar zászlót 
provokációra használja az RMDSZ. Az 
Ilie Bolojan nagyváradi polgármester 
magyarságügyi tanácsadójaként is te-
vékenykedő Zatykó erre úgy reagált, 
hogy a szenátor rosszindulatú értel-
mezést magyarázott bele a szövegébe, 
ő ugyanis nacionalizmusuktól meg-
részegült „hazafi ak” vagy az éjszakai 
szórakozóhelyeken elfogyasztott alko-
holtól „beindult” fi atalok provokáció-
jára gondolt.

Csomortányi szerint az erdélyi 
magyarok a szabad jelképhaszná-

lat területén is áldozatai a bukaresti 
döntéshozásnak. A politikus közölte: 
bár a román zászlótörvény rögzíti, 
hogy más államok lobogóit milyen 
körülmények között lehet használ-
ni, arra nem tér ki, mi történik olyan 
esetekben, amikor egy zászló – így a 
magyar lobogó is – nemcsak egy or-
szág, hanem a Romániában élő nem-
zeti közösség jelképe is. „A romániai 
szimbólumhasználat területén szám-
talan nem világos rendelkezés van, s 
ennek következménye a nagyváradi 
zászlógyújtogatás kapcsán kialakult 
és a hatóságokkal folytatott vita is” – 
állapította meg a néppárt Bihar me-
gyei elnöke.

Összefogást sürgetnek a váradi zászlóügyben

 » Csomortányi 
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területén is áldo-
zatai a bukaresti 
döntéshozásnak.




