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Feljelentést tett a Jogvédő Cso-
port az Identitás Szabadságáért a 
Bányabükk–Apahida-körgyűrűn 
megjelent, a román legioná-
rius-fasiszta jelképpel ellátott 
Trianon-graffi  ti ügyében, a ható-
ságok pedig gyorsan intézkedtek.

 » PÁVA ADORJÁN

E ltávolították a hatóságok a román 
legionárius-fasiszta jelképpel el-
látott Trianon-graffi  tit, amely a 

Kolozs megyei Bányabükköt Apahi-
dával összekötő körgyűrű mentén 
jelent meg. A kék-sárga-piros alapú, 
a Vasgárda jelképével és a „Trianon 
– az igazság napja” felirattal ellátott 
„alkotás” ügyében a Jogvédő Csoport 
az Identitás Szabadságáért (Advocacy 
Group for Freedom of Identity – AGFI) 
civil szervezet tett feljelentést. A május 
31-én készült fotók alapján az AGFI a 
Kolozs megyei regionális útügyi igaz-
gatóságnál, a rendőrségen, a prefektú-
rán és Erdőfelek község polgármesteri 
hivatalánál is panaszt tett június 4-én 
– a trianoni diktátum 100. évfordu-
lóján – a törvény által tiltott jelkép-
használat miatt. A graffi  ti egyébként 
a körgyűrű Bányabükk, illetve a túl-
nyomórészt magyarlakta Györgyfalva 
közötti szakaszán jelent meg.

A jogvédő szervezet indoklásában 
kifejti, a graffi  ti a román zászlót tar-
talmazza, amelyre felrajzolták a Vas-
gárda jelképét, Szent Mihály arkan-
gyal keresztjét, illetve a Constantin 

Mușat első világháborús román hőst 
ábrázoló alakot. Az AGFI szerint meg-
engedhetetlen, hogy az állami ha-
tóságok eltűrjenek egy legionárius, 
nacionalista-fasiszta jelképet, ame-
lyet törvénytelenül hoztak létre köz-
területen, láthatóvá téve a széles körű 
nyilvánosság előtt. Az AGFI szerint 
szintén elfogadhatatlan és megalá-
zó, hogy a román nemzeti zászlót és 
Constantin Mușat alakját egy legioná-
rius jelképhez társítják.

A hatóságok pedig nem sokat tét-
lenkedtek: egy olvasónk által kedden 
reggel készített fotó arról tanúskodik, 
hogy a graffi  tit eltüntették. Ugyanak-
kor Ilyés Zsolt ügyvéd a Krónikát arról 
tájékoztatta, hogy már hétfőn sem volt 
látható. Az AGFI képviselője kifejtette, 
egyelőre csak a panaszuk regisztráci-

ós számát kapták meg a megkeresett 
hatóságoktól. „Őszintén nagyon ör-
vendek, hogy ilyen gyorsan és haté-
konyan felléptek, reméljük, máskor is 
hasonló módon járnak el” – értékelt 
lapunknak Ilyés Zsolt. Kiemelte, azért 
is értékelendő az illetékesek gyors 
fellépése, mert „hosszú hétvége” volt 
Romániában, az ortodox pünkösd-
nek köszönhetően a hétfő is hivatalos 
munkaszüneti nap volt. Az ügyvéd 
hozzátette, a hatóságok korábbi ese-
tekben is gyorsan intézkedtek, ilyen 
szempontból teljesen pozitív véle-
ménnyel van az illetékes állami szer-
vekről. Az AGFI ugyanakkor a graffi  ti 
eltávolításán kívül azt is kérvényezte, 
hogy nyomozás induljon a tettesek 
felkutatása érdekében, ami immár a 
rendőrség hatáskörébe tartozik.
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A megoldás neve:
Godot

Miközben az elmúlt hónapokban a közfi gyelem 
elsősorban az életünk szinte minden területé-
re dominánsan ható, a gazdasági, társadalmi, 
egészségügyi viszonyokat alapjaiban megváltoz-
tató koronavírus-járványra és annak hozadékaira 
irányult, a korábban lényegesnek érzékelt prob-
lémák háttérbe szorultak. Számos akut, évek óta 
hatékony megoldásért kiáltó gondról terelődött el 
a fi gyelem, holott a sokak mindennapi életét meg-
nehezítő tényezők továbbra is fennállnak. Ilyen 
például a medvekérdés is.

Az ország 69 ezer kilométeres élőhelye 4000 
medve számára lenne optimális, ám hivatalos 
statisztikák szerint a nagyvadak száma megha-
ladja a 6500-at, és egyre emelkedik. Székelyföld 
számos településén mindennaposnak számít, 
hogy az egyre bátrabb és évről évre elszaporodó 
nagyvad látogatása folyamatosan veszélyezteti a 
háztáji gazdaságokat, az emberek biztonságát, 
és természetesen nő az aggodalom. (Tusnádfür-
dőn például többnyire autóval mernek közlekedni 
az emberek a város bizonyos részein, és az sem 
sokat segít, hogy a lakosokat a Ro-Alert rendsze-
ren keresztül fi gyelmeztetik, ha ragadozó kószál 
a közelben.) A lakosság belefáradt és -fásult már 
abba, hogy aligha reménykedhet döntéshozói se-
gítségben. És abba is, hogy a karhatalmiakhoz for-
duljon medveveszély esetén, hiszen sokan azért 
nem folyamodnak a sürgősségi hívószám meg-
csengetéséhez, mert attól tartanak: ha a csendőr-
ség kiszáll, viszont a medve a karhatalmi erők ér-
kezéséig elillan, hamis riasztásért megbírságolják 
a segélyt kérőket.

Sajnálatos módon már-már unalomig ismert 
a medvék által veszélyeztetett településen élők 
panasza: bár folyamatosan kérik az áthelyezé-
si és kilövési engedélyeket a környezetvédelmi 
minisztériumtól, nem hagyják azokat jóvá, kár-
térítést nem kapnak a kárvallottak, esetleg csak 
nagy sokára semmitmondó, kitérő válaszokat a 
szaktárcától. Gyakorta megesik, hogy vaskos, sok 
medvekárt bizonyító dossziékra hónapok múltán 
kapnak választ a kárvallottak, az üzenet lényege 
pedig: „nem indokolt a kilövés”. Vadásztársasá-
gok képviselőinek az a meglátása, hogy a buka-
resti minisztérium továbbra sem akarja megelőzni 
a nagyvadak által okozott károkat, továbbra sem 
akar megoldani egy évek óta fennálló problémát, 
és a küszöbön álló újabb gazdasági krízis idején 
veszni hagy egy, az ország számára eurómilliók-
ban mérhető bevétellel kecsegtető gazdasági erő-
forrást, amit a szabályozott vadászat jelentene. 
És valószínűleg még számos tényező közrejátszik 
abban, hogy nem mutatkozik valós megoldás az 
egyre akutabb medveproblémára: a kilövési kérel-
mek, vaskos dossziék gyűlnek, a károk szaporod-
nak, az emberek életét és javait pedig továbbra is 
veszélyezteti az egyre szaporodó nagyvad.

Úgy tűnik, az igazi megoldás egyre inkább 
olyanná válik, mint az abszurd drámairodalom 
vezéregyéniségének, Beckettnek a darabjában 
Godot: várják, várják, de nem érkezik meg soha.
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Volt, nincs. A feljelentés tárgyát képező graffi  tit szerencsére csak néhány napig lehetett látni a körgyűrű mentén

Hűlt helye. A Trianon-graffi  tit gyorsan eltávolították a hatóságok

 » KRÓNIKA

Megtörténhet, hogy a diákok ősztől 
váltásban járnak majd iskolába, 

vagy pedig a tanintézetek udvarán 
felállított konténerekben, sátrakban 
vesznek részt a tanórákon – jelentette 
ki hétfő este a román tanügyminiszter. 
Monica Anisie a B1 Tv-nek adott inter-
júban hangsúlyozta, ha a szakértők 
félelme beigazolódik, és ősszel újabb 
járványhullám alakul ki, számos le-
hetséges forgatókönyvvel számolniuk 
kell az oktatás lebonyolítását illetően. 
A tárcavezető jelezte, fi gyelik a külföl-

dön alkalmazott módszereket is, ezek 
között szerepel például a váltásos vagy 
a konténeres, sátras megoldás. „A kö-
vetkező időszakban több javaslatot 
elemzünk, miközben egyéb európai 
modelleket is tanulmányozunk, hiszen 
máshol is a miénkhez hasonló helyzet-
tel szembesülnek: a kötelező távolság-
tartást lehetővé tévő infrastruktúra 
hiányával” – fogalmazott az oktatási 
miniszter, aki egyúttal reményét fejez-
te ki, hogy ősszel mégsem köszönt be 
egy újabb koronavírus-járvány.

Ezzel együtt elismerte, főleg városi 
környezetben jelentős gondot okoz-

hat az óvintézkedések betartása, 
hiszen sok osztályban magas a diák-
létszám. Emlékeztetett, az előírások 
szerint egy tanuló körül kétméteres 
távolságot kell biztosítani minden 
irányban, ami azt eredményezi, hogy 
10 iskolásnál több nem lehet egyazon 
osztályteremben, miközben jelenleg 
harmincfős osztályok is működnek. 
Anisie szerint a minisztérium a helyi 
hatóságokkal együtt azon dolgozik, 
hogy – ha ősszel valóban elér minket 
a koronavírus második hulláma – 
semmiféle veszélynek ne tegyék ki a 
diákokat. Jelenleg azonban az iskolá-

ba visszatért nyolcadikosok és tizen-
kettedikesek felkészítésével, illetve 
a cikluszáró vizsgák előkészítésével 
foglalkoznak kiemelten. 

Mint ismeretes, az országos ké-
pességfelmérő vizsgát június 15–17. 
között bonyolítják le, míg a második, 
különleges szakaszt június 29. – júli-
us elseje között rendezik, a végered-
ményeket július 4-én közlik. Az idei 
érettségi írásbelik június 22–25. kö-
zött esedékesek, a különleges meg-
mérettetés július 6–9. között lesz, a 
végeredményeket 12-én hozzák nyil-
vánosságra.

Ősztől konténerekben vagy sátrakban tanulhatnak a diákok

 » A tárcavezető 
jelezte, fi gye-
lik a külföldön 
alkalmazott 
módszereket 
is, ezek között 
szerepel például 
a váltásos vagy a 
konténeres, sát-
ras megoldás.




