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Orbané a pálya

A tegnapi, tragikomikus – árulások és műszaki 
probléma színesítette – bukaresti parlamenti 
bizalmi szavazás kapcsán egyetlen pozitívum 
emelhető ki: hogy az ország végre rendelkezik 
teljes jogú és teljes létszámú kormánnyal. Mind-
ez nem annyira a kormányt egyedül alkotó Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) sikere, hanem a pártot 
korábban irányító Klaus Johannis államfőé, aki 
hosszú ideje mindent megtett az egyébként va-
lóban kártékony szociáldemokrata kabinet meg-
buktatása érdekében. Az államelnök többek kö-
zött azzal is nehezítette a kabinet dolgát, hogy 
sportot űzött abból, hogy különböző kifogásokra 
hivatkozva nem volt hajlandó kinevezni a külön-
böző okok miatt távozó miniszterek helyére a 
kormányfő által javasolt utódokat.

A siker várhatóan vasárnap is érezteti majd a 
hatását, amikor az elnökválasztás első forduló-
jában Johannis magabiztosan söpri majd be az 
első helyet, a második forduló után pedig vélhe-
tően újabb ötéves államfői mandátumot ünne-
pelhet. A kormányból kibuktatott Szociáldemok-
rata Párt (PSD) számára újabb kudarcot jelent 
a parlamenti voks – legalábbis annyiban, hogy 
bojkottja ellenére a vele szemben álló oldal is-
mét biztosítani tudta a határozatképességhez, il-
letve az új kormány megszavazásához szükséges 
többséget. Másrészt viszont még annak is fennáll 
a lehetősége, hogy – amennyiben nem írnak ki 
előre hozott választásokat a támogatottságukat 
a törvényhozási mandátumok számában is rög-
zíteni akaró pártok unszolására – a hatalomból 
kibukott szociáldemokratáknak jó egy évük lesz 
arra, hogy ellenzékben, a kormányzás felelős-
ségétől megszabadulva, a kormányt keményen 
bírálva próbálják megtépázott népszerűségüket 
ismét feltornászni.

Orban és a PNL számára azonban nem csu-
pán a PSD bírálatai miatt nem lesz sétagalopp 
az ölükbe hullott kormányzás. Hanem egyrészt 
azért, mert a PSD valóban nehéz örökséget ha-
gyott hátra. Na meg azért is, mert kisebbségi kor-
mányként kell lavírozniuk az őket támogató el-
lenzéki pártok követelései között, és biztos lehet 
benne, hogy az RMDSZ-től az USR-ig mindenki be 
akarja majd nyújtani a számlát a nekik nyújtott 
támogatás fejében.

Az ügy legnagyobb vesztese most alighanem 
Victor Ponta. A volt szociáldemokrata minisz-
terelnök, aki a pártvezetés és közte kiéleződött 
konfl iktus miatt otthagyta a PSD-t, és sikerült 
mintegy 10 százalék környékére feltornásznia 
új pártját, a Pro Romániát, most keserű tapasz-
talattal lett gazdagabb. Miután egy darabig úgy 
tűnt, hogy minden bejött neki, és királycsináló 
szerepben tetszeleghet, főszerepet játszva az 
Orban-kormány sorsának alakulásában, a bal-
közép elvekre hivatkozva megtagadva annak 
támogatását, most a sajátjai hagyták cserben. 
Szembesülnie kellett azzal, hogy egy olyan poli-
tikai alakulat, amely jórészt a saját pártjukat akár 
már többszörösen is cserben hagyó dezertőrök-
ből áll, sohasem állhat szilárd lábakon, hiszen a 
korábbi pártjukat egyszer már eláruló képviselők 
és szenátorok bármikor képesek lesznek új szer-
vezetüket is elárulni, ha úgy látják, hogy ez több 
haszonnal kecsegtet.

A kormánybuktatásnak eközben van egy másik 
vonzata is. A mostani hercehurca és botránysoro-
zat nyomán ismét csak érdemes lenne elgondol-
kodni azon, hogy a jelenlegi, destruktív bizalmat-
lansági indítvány intézménye helyett – amellyel 
csupán megbuktatják a kormányt – bevezessék 
a Magyarországon és Németországban is alkal-
mazott konstruktív bizalmatlansági indítványt, 
amelyben az új miniszterelnököt is meg kell ne-
vezni, így a régi kormány megbuktatása egyben az 
új kormányfőnek adott bizalmi voks is. Természe-
tesen nem ringatjuk magunkat abban az illúzió-
ban, hogy ettől felelősségteljesebben viselkedne 
a bukaresti politikai elit, de legalább a kormány-
buktatás utáni káosz időtartamát csökkentené.

VEZÉRCIKK

Évente 20 millió köbméter fa tű-
nik el Románia erdeiből, eközben 
pedig az utóbbi években már hat 
erdész esett a famaffi  a áldoza-
tául. A szomorú, egyre nagyobb 
közfelháborodást keltő adatok 
több ezer ember vittek az utcára 
környezetvédő szervezetek felhí-
vására.

 » KRÓNIKA

T öbb ezer tüntető vonult utcára 
országszerte vasárnap környe-
zetvédő szervezetek felhívására, 

hogy a törvénytelen erődirtások és az 
erdészek elleni egyre gyakoribb erő-
szak miatt tiltakozzon. A Greenpeace 
Románia, a DeClic és az Agent Green 
által meghirdetett bukaresti megmoz-
duláson a résztvevők „Mindenki az 
utcára az erdők védelmében”, „Elég a 
famaffi  ából”, „Ez a mi erdőnk, nem a 
ti árutok” feliratú táblákat emeltek a 
magasba. Az MTI beszámolója szerint 
a tiltakozók a szaktárca épülete előtt 

a SUMAL betűszóval emlegetett, az 
erdőkitermelést és faszállítmányokat 
monitorozó rendszer korszerűsítését 
követelték.

„Évente 20 millió köbméter fa tűnik 
el Románia erdeiből, ez több, mint az 
a 18 millió köbméter, amennyit tör-
vényesen termelnek ki. Ez hallatlan 
2020-ban egy európai uniós ország-
ban” – idézte a Mediafax hírügynök-
ség Valentin Sălăgeanut, a Greenpea-
ce romániai ügyvezető igazgatóját. A 
környezetvédő szervezet vezetője el-
mondta: 2015 óta megalakult az erdő-
őrség, beüzemelték az erdőradart, lé-
tezik már törvényes keret az illegálisan 
kitermelt fa fuvarozóinak büntetésére, 
de a bukaresti kormány szerinte nem 
tesz semmit a rendszerszintű problé-
mák kezelése érdekében; a környezet-
védők már 40 pert indítottak a román 
állam ellen a védett erdők szándékos 
letarolása miatt.

A környezetvédőknek azért sikerült 
vasárnap több ezer tüntetőt mozgósí-
taniuk az erdők védelmében, mert or-
szágszerte közfelháborodást okoztak 
a fatolvajok által elkövetett erőszakos 

cselekmények, amelyeknek az utóbbi 
években már hat erdész esett áldo-
zatául. Két héttel ezelőtt Máramaros 
megyében halt meg – egyelőre tisztá-
zatlan körülmények között – egy saját 
fegyverével meglőtt erdész, aki fatolva-
jok nyomába eredt az erdőben. Szep-
tember közepén Pașcani közelében 
baltával ütöttek agyon, néhány nappal 
később pedig Torda közelében vertek 
meg és fenyegettek meg halálosan egy 
erdészt a tetten ért fatolvajok.

Szeptember végén ezért az erdész-
szakszervezet tagjai vonultak öt ko-
porsóval és az erőszak áldozatává vált 
társaik nevét viselő keresztekkel a par-
lament elé, az erdészek jogköreinek 
bővítését, önvédelmi felszerelésük ja-
vítását követelve. A szakszervezet sze-
rint 2017-től mostanig a fatolvajok 90 
esetben támadták meg a szolgálatot 
teljesítő erdészeket, akik 40 esetben 
kórházi kezelésre szorultak. Az utóbbi 
években több száz erdész szembesült 
halálos fenyegetéssel, hatan pedig éle-
tükkel fi zettek Romániában, amikor 
illegális faszállítmányokat próbáltak 
megállítani.

ORSZÁGSZERTE EZREK TÜNTETTEK AZ EGYRE ERŐSZAKOSABB FAMAFFIA ELLEN

Erdő és erdész védelmében

Mindenki az erdőkért. A törvénytelen irtások és az erdészek elleni egyre gyakoribb erőszak miatt tiltakoztak
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 » GERGELY IMRE

Á rus Zsolt nem ért egyet azokkal a 
székelyföldi polgármesterekkel, 

akik úgy gondolják, értelmetlen fel-
venni a harcot Dan Tanasával, mert 
utóbbi „úgyis mindig nyer”. A jogvé-
delemmel foglalkozó Székely Figyelő 
Alapítvány illetékese tegnapi gyergyó-
szentmiklósi sajtótájékoztatóján úgy 
fogalmazott, egy ilyen lépésnek nega-
tívak a következményei.

A jogvédő gyakorlatilag lapcsalá-
dunk egyik múlt heti cikke kapcsán 
tartotta fontosnak megszólítani, pró-
bált erőt adni, illetve irányt mutatni 
a székelyföldi polgármestereknek. 

Mint nemrég megírtuk, már bírósági 
eljárás nélkül is leveszik a Községhá-
za feliratokat a polgármesterek, miu-
tán a Dan Tanasă vezette Méltóságért 
Európában Polgári Egyesület (ADEC) 
felszólítja erre őket. Értelmetlennek 
tartják a pereket, így került le a felirat 
például Csíkszentmihályon, és várha-
tóan ez történik Csíkszentkirályon is.

Árus emlékeztetett, a magyar felira-
tokkal, székely zászlókkal hadakozó 
Tanasă az esetek döntő többségében 
valóban megnyeri az általa indított 
pereket, de voltak kivételek is, amikor 
veszített. Például a Korond, Székely-
udvarhely, Kovászna, Szentábrahám 
és két esetben Sepsiszentgyörgy ellen 

indított per is ilyen: magyar szempont-
ból jól végződött ügy. Már ezért sem 
szabadna „csak úgy”, első felszólítás-
ra engedni Tanasának – szögezte le.

Ugyanakkor Árus több érvet is meg-
fogalmazott tegnapi gyergyószent-
miklósi sajtótájékoztatóján. „Ha vala-
mit erőszakkal elvesznek tőlünk, azt 
később még visszaszerezhetjük, el-
lenben amiről önként lemondunk, azt 
utólag még visszakérni sincs jogunk. 
Egy ilyen per kilátásai nyilvánvaló-
an nem jók, ellenben úgy gondoljuk, 
hogy ilyen körülmények között is meg 
kell tenni mindent ami megtehető 
azért, hogy az igazunkat megvédjük” 
– jelentette ki.

Árus Zsolt jogvédelmi „intelmei”




