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Politikai és gazdasági 
kockázatok

A szociáldemokrata kormány megbuktatása, majd liberá-
lis utódja beiktatása óta eltelt hetek során megalapozott-
nak bizonyultak a Románia aggasztó pénzügyi-gazdasági 
helyzetével kapcsolatos félelmek, sőt a bukaresti hata-
lomváltás nyomán kiderült, hogy nagyobb a baj, mint azt 
korábban sokan sejtették. Bár egy frissen hatalomra jutott 
politikai erő részéről sűrűn hallani – egyfajta mentegető-
zésképpen –, hogy nagyon sok erőfeszítésébe kerül majd 
az elődje által elkövetett hibák helyrehozatala, a hátra-
hagyott problémák orvoslása, ezúttal tény és való, hogy 
súlyos örökséget hagytak maguk után Viorica Dăncilá-
ék, ezer sebből vérzik az államháztartás. Igazság szerint 
azonban nem szabad mindent a PSD legutóbbi minisz-
terelnökének és kormányának nyakába varrni, hiszen az 
elhibázott gazdasági és pénzügyi intézkedések sorozata a 
jelenleg börtönbüntetését töltő Liviu Dragnea hatalmának 
„fénykorában” indult el, amire a Dăncilă-kabinet rátett pár 
lapáttal. Úgy vágtak neki például a nyugdíj- és béremelés-
nek, hogy nem törődtek vele, megbírja-e az ország költség-
vetése az intézkedést, ami a nyugat-európai szinthez való 
felzárkózást tekintve teljesen indokolt lenne, csakhogy ez 
nem mehet egyik pillanatról a másikra. Aztán az októberi 
bizalmatlansági indítványon körvonalazódó bukást sejtve, 
továbbá az államfőválasztásra készülve a PSD-ben az lett 
a jelszó, hogy utánunk az özönvíz, az alakulat jó ideje úgy 
viszonyult a költségvetési forrásokhoz, mintha nem lenne 
holnap, és kizárólag pártpolitikai, választási logika men-
tén osztogatta a pénzeket. Miközben például az előző kor-
mány a nyugdíjrendszer költségvetési többletéről beszélt, 
kiderült, hogy félmilliárd eurós lyuk tátong a büdzsén. 
Amíg a cégeknek járó, több mint egymilliárd euróra rúgó 
áfa visszafi zetésének késleltetésével fékezték a defi citet, 
arra kerített 300 millió eurót legutolsó ülésén a Dăncilă-ka-
binet, hogy szétossza a baloldali irányítású önkormány-
zatok között. Nem csoda, hogy az új kormány képtelen 
teljesíteni idén a háromszázalékos költségvetési hiánycélt, 
amely jelentősen, négy százalék fölé ugrott a múlt héten 
végrehajtott költségvetés-kiegészítés után.

Helyzet van tehát, emiatt a liberálisok kisebbségi kormá-
nya, valamint a PNL-t minden erővel hatalomra segítő, volt 
pártja mögött teljes mellszélességgel kiálló Klaus Johannis 
államfő roppant kényes helyzetbe került. Bár az új kabinet 
tagjai egy hónappal ezelőtti beiktatásuk óta naponta igye-
keznek biztosítani a nyugdíjasokat és a közalkalmazotta-
kat arról, hogy van fedezet az öregségi juttatás és a bérek 
folyósítására, ennek realitása közel sem annyira biztos. 
Ludovic Orban és a PNL üllő és kalapács közé került, mivel 
választania kell a politikai népszerűség-csökkenés, illetve 
a gazdasági veszteség között. Ha hallgat az elemzők, a ro-
mán jegybank és Brüsszel tanácsára, és elhalasztja a kö-
vetkező évekre beütemezett jókora nyugdíjemelést, akkor 
jelentősen veszíthet felfelé ívelő népszerűségéből, és rosz-
szul szerepelhet a jövő évi helyhatósági és parlamenti vá-
lasztáson, ha viszont továbbmegy a PSD által megkezdett 
úton, akkor annak a hazai gazdaság fi zetheti meg az árát. 
Kérdés, hogy a miniszterelnök, de mindenekelőtt az ál-
lamfő hajlandó-e vállalni a politikai kockázatokat ugyan-
úgy, ahogy a válság követelte megszorítások közepette tet-
te azt elődje, a bérek lefaragását 2010-ben bejelentő Traian 
Băsescu. Bár a helyzet ma nem olyan súlyos, mint kilenc 
évvel ezelőtt, mindenképpen aggasztó, emiatt a népszerűt-
len intézkedéseket sem lehet elkerülni.

A táblabíróság három olyan, 
2018-ban hozott miniszteri ren-
deletet semmisített meg teljesen, 
amely a marosvásárhelyi II. 
Rákóczi Ferenc Római Katolikus 
Gimnázium tavalyi újbóli létreho-
zására vonatkozik, és egy negye-
diket részben, amelyik az említett 
tanintézetre is vonatkozik.

 » KRÓNIKA

A marosvásárhelyi táblabíróság 
pénteken első fokon érvényte-
lenítette a marosvásárhelyi II. 

Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gim-
názium 2018-as újbóli létrehozását 
elrendelő miniszteri rendeletet. Az 
ítélet kivonatát a romániai bíróságok 
portálján közölték. Az MTI szerint a 
bíróság három olyan, 2018-ban hozott 
miniszteri rendeletet semmisített meg 
teljesen, amely az iskolára vonatkozik, 
és egy negyediket részben, amelyik az 
iskolára is vonatkozik. A megsemmi-
sített rendeletek között van az iskolát 
létrehozó miniszteri rendelet mellett 
az, amelyik tavaly júniusban – amikor 
a katolikus gimnázium jogilag meg-
szűnt – a Bolyai Farkas Gimnázium 
gyámságára bízta az intézményt, vala-
mint az, amelyik ideiglenesen Tamási 
Zsoltot bízta meg a gimnázium veze-
tésével. Tamási Zsolt kinevezésének 
az ideiglenessége később megszűnt, 

mivel versenyvizsgán is elnyerte az 
igazgatói tisztséget. Az ítélet ellen a hi-
vatalos kiközlés utáni 15 napban lehet 
fellebbezni. „El nem tudom képzelni, 
hogy milyen érvek mentén jutott erre a 
következtetésre a bíróság” – jelentette 
ki az MTI-nek adott nyilatkozatában 
Tamási Zsolt. Hozzátette: várja, hogy 
megismerje az ítélet indoklását, de 
nem tartotta kétségesnek, hogy az in-
tézmény fellebbez az ítélet ellen.

A magyarellenes megnyilvánulá-
sairól ismert Népi Mozgalom Párt 
(PMP), a Méltóságért Európában 
Polgári Egyesület (ADEC), valamint a 
marosvásárhelyi Unirea Főgimnázi-
um és a főgimnázium szülői munka-
közössége áprilisban közösen perelte 
be az oktatásügyi minisztériumot és 
a gimnáziumot a tanintézet törvény-
telennek vélt tavalyi létrehozása mi-
att. A per elindítói azt kifogásolták, 
hogy a tárca négy olyan közigazga-
tási határozatot hozott, amelyek ki-
mondottan a marosvásárhelyi iskola 
létrehozására vonatkoztak. Marius 
Pașcan marosvásárhelyi parlamenti 
képviselő, a PMP ügyvezető elnöke 
korábban kijelentette: nem fogad-
hatják el, hogy a 2011/1-es tanügyi 
törvény csak a románokra vonat-
kozzék, és „egy kisebbség számára 
fakultatívvá, sőt áthághatóvá váljék 
minisztériumi rendeletek és sür-
gősségi kormányrendeletek által”. 
A képviselő úgy vélte, hogy a gimná-
ziumot a kormánykoalíció pártjainak 

„aljas politikai cinkosságával” Buda-
pest megrendelésére és nyomására 
hozták létre.

A marosvásárhelyi római katoli-
kus gimnázium 2018-ban megszűnt 
önálló intézményként működni. A 
korrupcióellenes ügyészség (DNA) 
2016 októberében indított vizsgálatot 
Tamási Zsolt iskolaigazgató és Ștefan 
Someșan volt főtanfelügyelő ellen az 
iskola 2014-es létrehozásakor elkö-
vetett vélt törvénytelenségek miatt. 
A per vádiratát a bíróság ez év már-
ciusában visszaküldte kiegészítésre 
a vádhatóságnak, de az iskola ellen 
indított perek az intézmény megszű-
néséhez vezettek. A magyar kormány 
2017 szeptemberében bejelentette: a 
tanintézet jogi státusának megszűnte 
miatt vétót emel Románia csatlakozá-
sa ellen a Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezethez (OECD), 
majd később, amikor Liviu Dragnea, 
a kormányzó Szociáldemokrata Párt 
(PSD) elnöke biztosította Orbán Viktor 
miniszterelnököt az iskola újraalapí-
tásáról, Magyarország visszavonta a 
vétót. Az iskola újraalapításáról 2018 
februárjában törvényt fogadott el a 
román parlament, ezt azonban az al-
kotmánybíróság egy hónappal később 
alkotmányellenesnek minősítette. Az 
iskola végül az oktatási tárca tavaly 
augusztus 9-én elfogadott rendelete 
alapján nyithatta meg ismét kapuját 
immár II. Rákóczi Ferenc Római Kato-
likus Gimnázium néven.
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Kiútkeresés. A katolikus iskola vezetősége minden bizonnyal fellebbez az ítélet ellen

Ébren maradhatnak a medvék, nem sok jót ígérnek a vadászok
 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Egyértelmű, hogy Székelyföldön még 
nem vonultak téli álomra a medvék, 

ezért arra voltunk kíváncsiak, hogy ez 
általában milyen körülmények között 
történik meg. A vadászok szerint az 
elkövetkező hónapokban is számítha-
tunk nagyvadak által okozott károkra. 
„A medvék általában csak akkor vonul-
nak el téli álmot aludni, ha a megválto-
zott körülmények miatt több energiába 
kerül az étel megszerzése, mint ameny-
nyihez annak elfogyasztásával jutnak” 
– mondta lapcsaládunknak Mărmure-

anu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Va-
dász- és Sporthorgász-egyesület igaz-
gatója. Ez gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy ha bőséges az élelem, és ehhez 
egyszerű hozzájutni, akkor sem a csök-
kenő hőmérséklet, sem a havazás nem 
készteti hibernálásra a nagyvadakat, 
azzal ugyanis az ínségesebb időszako-
kat szokták átvészelni.

A szakember szerint az elkövetkező 
időszakban a bocsot váró nőstények 
biztosan elrejtőznek, ugyanis az ellés-
hez védett helyre van szükségük. Jó 
eséllyel a nagyobb medvék is elvonul-
nak, hiszen azok mostanra megfelelő 

testtömeget halmoztak fel a tél hiberná-
lással történő átvészeléséhez, így nincs 
értelme élelmet keresve kóborolniuk 
és ezáltal fölöslegesen energiát veszí-
teniük. A problémákat valószínűleg 
a kisebb egyedek fogják okozni, ame-
lyek eddig nem híztak meg megfelelő-
en. Az udvarhelyszéki erdőkben idén 
kevés volt a bükk- és tölgymakk, ami-
ért a medvéken kívül a vaddisznók, a 
szarvasok, az őzek és a pásztorok által 
terelt juhok is versengenek – magya-
rázta Mărmureanu-Bíró. Ez a helyzet 
ugyanakkor jól megfi gyelhető a vadá-
szok által kialakított etetőknél is, ahol 

egymást kergetik a vadak az élelemért. 
„A gyümölcsök elfogytak, így nincs más 
ennivaló az erdőkben vagy éppen a te-
lepülések határában. Emiatt könnyen 
előfordulhat, hogy a téli időszakban 
is aktív medvék az emberek portái felé 
veszik az irányt, és a havazás vagy a 
hideg sem szünteti meg a vadkárokat” 
– hangsúlyozta a vadász. Hozzátette, 
a probléma elsősorban az, hogy a túl-
szaporodott nagyvadak jó része meg-
szokta az emberek közelségét és azt is, 
hogy a portákon vagy azok környékén 
könnyen élelemhez juthat. Éppen ezért 
nem vonulnak el téli álmot aludni.

 » A problémákat 
valószínűleg a 
kisebb egyedek 
fogják okozni, 
amelyek eddig 
nem híztak meg 
megfelelően. 




