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Mit kezd 
Orbán Orbannal?

A bizakodás nem kerül semmibe. Ha már 
új kormánya van Romániának, kapjuk elő 
tarsolyunk legmélyéről megkopott optimiz-
musunkat a magyar–román kapcsolatokat 
illetően. Orbán Viktor levélben gratulált 
Ludovic Orbannak, s arról biztosította bu-
karesti kollégáját, hogy „Magyarország Ro-
mánia új kormányával is kölcsönös tisztele-
ten alapuló, a két nemzet érdekeit szolgáló 
együttműködésre készül”. Az RMDSZ szava-
zataival segítette hatalomra a PNL-t, és most 
már közös táborban van Klaus Johannis 
államfővel. Kétségeink ne legyenek afelől, 
hogy az elnökválasztás második forduló-
jában az RMDSZ-üzenetekben az újrázásra 
készülő államfő lesz a „kisebbik rossz”, bár-
ki is legyen az ellenfél – Kelemen Hunoron 
kívül. Mellesleg Orbán Viktor legutóbb Tus-
nádfürdőn, kérdésekre válaszolva nemcsak 
Viorica Dănciláról szólt pozitívan, Johannist 
is megdicsérte.

Magyar részről tehát úgy tűnik, minden 
adott egy jó újraindításhoz az államközi vi-
szonyt illetően. De mi van a román oldalon? 
A stratégiai partnerség, a „fontos” közös 
projektek, a kereskedelmi együttműködés 
emlegetése Bogdan Aurescu külügyminisz-
ter részéről a parlamenti meghallgatáson, 
ahol azért a jövő évi Trianon-centenárium 
miatti aggodalom is megfogalmazódott. Ott 
van még Ludovic Orban széles mosolya Ke-
lemen Hunornak a hatalomra jutása előtt és 
közvetlenül azt követően. Mintha utóbbival 
sejtelmesen jelezte volna: magyarügyekben 
a kormány maximális jóindulata csak annyit 
ér, amennyit abból a jelenlegi parlament 
megszavaz. A helyzet pedig az, hogy a PSD 
épp bosszút állna az RMDSZ-en a cserbenha-
gyás miatt, az USR a magyarok voksaira pá-
lyázik, tehát ellehetetlenítené az RMDSZ-t, a 
PMP pedig lassan az új Nagy-Románia Párt-
tá avanzsál. Nehezen lehet elképzelni most 
olyan pillanatot a román törvényhozásban, 
amikor többség alakulhatna ki egy magyar 
kérdést érintő RMDSZ-javaslat esetén.

Mire számíthat a regionális együttműkö-
désre törekvő magyar kormány a Johannis-fé-
le román külpolitikától? Folytatódik a nagy-
fokú elkötelezettség Berlin irányában, ami 
azt is jelenti, hogy a magyar–német viszony 
minőségét árgus szemekkel fi gyelik Buka-
restben, s részben annak alakulása alapján 
„árazzák be” a magyar–román kapcsolatot 
is. A visegrádi csoport államaival ellentétben 
a román elnök nem kívánja kiemelten kezel-
ni a bevándorlás ügyét, és – a PSD-kormány-
nyal ellentétben – kerüli a nyílt közösködést 
a visegrádi csoport országaival. A PNL és az 
USR holdudvarában, elsősorban a két párt-
hoz közel álló sajtóban megnyilvánuló fóbia 
Orbán Viktor politikájával kapcsolatban ne-
hezíti az államközi kapcsolatok javulását. Az 
utóbbi időben felerősödött az erdélyi gazdá-
kat, befektetőket segítő magyarországi támo-
gatások elleni médiaoff enzíva is. Johannist 
ugyanakkor a PSD politikusainál kevésbé 
befolyásolják a különböző sajtókampányok, 
sokkal inkább tanácsadóira fi gyel. Jót tehet-
nek a magyar–román együttműködésnek 
azok a gazdasági intézkedések, amelyek 
várhatóan kedvezni fognak a külföldi, első-
sorban amerikai projekteknek. Lendületet 
kaphat például a fekete-tengeri gázkiterme-
lés, a Romániát Magyarországgal összekötő 
gázvezeték építése.

A két miniszterelnök majdnem tökéletes 
névrokonsága egy jó ideig az olcsó viccelő-
dés legkézenfekvőbb tárgya lesz az európai 
médiában. Egy veszekedősre váltó Orbán–
Orban-párosnál a poén nagyobbat csattan-
na. Csak mi, erdélyi magyarok váltanánk sa-
vanyú képűre. 

Kolozs megyében nincs med-
veprobléma, elszigetelt eset lehet 
az a példány, melyet szerdára 
virradóra ütöttek el az észak-er-
délyi autópálya Aranyosgyéres 
melletti szakaszán – mondta a 
Krónikának Kovács Csongor, 
a Zöld Erdély Egyesület elnöke. 
A nagyvad feltűnése inkább az 
aszályos ősszel magyarázható, 
mint a túlszaporodással.
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A z eddig biztonságosnak tartott 
Kolozs megyében is megjelen-
tek a medvék: szerdára vir-

radóra egy nagyvadat ütött el egy sze-
mélygépkocsi az észak-erdélyi (A3-as) 
autópálya Aranyosgyéreshez közeli 
szakaszán – számolt be az Agerpres 
hírügynökség. A Kolozs megyei ren-
dőrség tájékoztatása szerint a sztrá-
dára tévedt állatot az 5-ös kilométer-
kőnél gázolta el egy 62 éves sofőr, a 
baleset nyomán a medve elpusztult. 
Bár szemtanúk szerint az autó hasz-
nálhatatlanná vált, az utasok épen 
megúszták a balesetet. A gépjármű 
Kolozsvár felé tartó vezetője nem volt 
ittas állapotban, a baleset után nem 
kellett korlátozni a forgalmat a sztrá-
daszakaszon.

Az eset kapcsán lapunk megke-
reste Kovács Csongort, a Zöld Erdély 
Egyesület elnökét, akit arról kérdez-
tünk, kell-e tartani a nagyvadaktól 
Kolozs megyében, ahol eddig nem 
okoztak gondot. „Nem hiszem, 
hogy annyira túl lenne szaporodva 
a medveállomány Kolozs megyé-
ben, hogy ugyanolyan problémát 
okoznának, mint a Székelyföldön 
vagy a Kárpát-kanyarban. Ez egye-
di eset” – mondta a Krónikának a 
környezetvédő. A szakember szerint 
Kolozsvár környékén nem beszél-
hetünk medveproblémáról, inkább 
elszigetelt esetről lehet szó, az állat 
különböző tényezők hatására kóri-
cált a térségben.

Nincs elegendő táplálékuk
Ősszel a medvék próbálnak felké-
szülni a téli nyugalomra, igyekeznek 
a lehető legtöbbet táplálkozni, zsír-
réteget képezni – magyarázta Kovács 
Csongor. Azonban a nyár második 
felétől kezdődő időszak rendkívül 
aszályos volt. Így a medvék élőhe-
lyén, az erdőben a kevesebb víz mi-
att sem az erdei gyümölcsök, sem a 
gombák, sem a növények nem tud-
tak megfelelően fejlődni. „Az élelem-
hiány nagyobb vándorlást válthatott 
ki olyan környéken is, ahol eddig 
nem volt jellemző” – vélte Kovács 
Csongor.

A környezetvédő szerint az aszályos 
időszakkal magyarázható más vad-
állatok feltűnése is a lakott telepü-
léseken – Nagyváradra vaddisznók, 
Sepsiszentgyörgyre és Csíkszeredába 
rókák járnak be egyre gyakrabban 
táplálék reményében. „Ráadásul ez 
nem makktermő év, így a vaddisz-
nó és más vad is keresi a táplálékot, 
hogy felkészüljön a télre. Mivel a meg-
szokott területükön gyenge a kínálat, 
ugyanúgy elindulnak erdő-, mezőkö-
zeli falvakba, mint a medvék” – mu-
tatott rá a szakember.

Kevés a vadátjáró?
A Zöld Erdély Egyesület elnöke arra 
is felhívta a fi gyelmet, hogy normális 
körülmények között a nagyvadnak 
nem lett volna mit keresnie a sztrá-
dán. „Sokkal vadabb területekre is 
épültek autópályák, és ott nincse-
nek ilyen problémák” – jelentette 
ki. Mivel a sztráda egy nagyvadaktól 
biztonságossá tett terület, a pórul 
járt medve vagy áttörhette a kerítést, 
vagy rést találhatott rajta. „Mivel ke-
reste a táplálékot, útjába állt az au-
tópálya, és nem volt egy vadátjáró, 
ahol átjuthatott volna” – mutatott 
rá. Úgy vélte, Romániában az lehet 
az oka a gyakori medvegázolásnak, 
hogy nem védik az autópályákat a 
nagyvadaktól, vagy nincs elegendő 
vadátjáró, a meglévők pedig nem a 
megfelelő helyre épültek. A Nagy-
lak és Nagyszeben közötti dél-erdé-
lyi sztrádára például rendszeresen 

bejárnak a medvék, számos gázolás 
történt már.

„Túlságosan felkapott a téma”
Kovács Csongor egyébként úgy véli, 
a sajtóban és a közvélekedésben is 
túlságosan felkapottá vált a medve-
kérdés, erős politikai hátszéllel „túl 
van licitálva” a téma. Holott észszerű 
megoldásban kellene gondolkodni, 
hiszen elsősorban az ember hibázik. 
„Az elmúlt évtizedekben a legerő-
sebb példányokat vadászták le, így 
nincs ami a saját területén, belülről 
szabályozná a medvepopulációt, el-
üldözné a konkurenciát. Ez az egyik 
legnagyobb gond, amit nem lehet 
egyik napról a másikra megoldani. 
Hosszú távú megoldás kell” – fogal-
mazott a környezetvédő.

Az sem elvetendő, tette hozzá, 
hogy megfelelő szakmai ismeretek-
kel, felmérésekkel alátámasztva egy 
bizonyos kilövési kvótában gondol-
kodjanak az illetékesek. Elsősorban 
azon beazonosított medvék esetében 
lehetne alkalmazni, melyek a lakott 
települések környékén fordulnak 
meg, visszajárnak oda. Másrészt az 
embernek is másként kell viselked-
nie, tette hozzá. „Rengeteg követen-
dő példa van arra, hogyan kell úgy 
viselkedni, oly módon foglalkozni a 
témával, hogy ne legyenek gondok. 
Gondolok itt a szeméttárolás prob-
lémájára, az óriási erdőirtásokra. 
Olyan megoldást kell találni, ami a 
medvék és az ember szempontjából 
is jó” – hangsúlyozta Kovács.

Kérdésünkre elmondta, az új kor-
mánynak medvekérdésben az kelle-
ne legyen az első lépése,  hogy minél 
gyorsabban létrehozzon egy szakmai 
bizottságot, amely tüzetesen meg-
vizsgálja a problémát. Utána meg kell 
hozni azokat a döntéseket, amelyek 
alapján akár kilőni, akár szabályozni 
lehet a medvepopulációt. Második 
lépésként egy legalább tíz évre szóló, 
szakmailag megalapozott, populiz-
mustól és politikai megfontolásoktól 
mentes tervet kell kidolgozni, mellyel 
hosszú távon tudják orvosolni a nagy-
vadak okozta problémákat. 

EGYEDI ESET LEHET AZ ARANYOSGYÉRES KÖZELÉBEN ELGÁZOLT NAGYVAD

Kolozs megyében nincs medveügy
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Úton. Az élelemhiány nagyobb vándorlást válthatott ki olyan környéken is, ahol eddig nem volt jellemző




