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Fény- és hangjelzésekkel ellátott 
berendezéssel, azaz virtuális „ke-
rítéssel” riasztanák el a medvéket 
Brassó megyében. Ha a kísérlet 
sikeresnek bizonyul, máshol is 
bevezetik ezt a fajta fi gyelmeztető 
rendszert, hogy csökkentsék a 
vadak által okozott közúti balese-
tek számát.

 »  BÍRÓ BLANKA

K ísérleti jelleggel két kilométeres, 
úgynevezett virtuális kerítést 
szereltek fel Brassó megyében 

Alsótömös és Felsőtömös között, hogy 
távol tartsák a vadakat az országúttól. 
A „kerítés” tulajdonképpen 62 darab 
cölöpre felszerelt berendezés, amely 
fény- és hangjelzésekkel fi gyelmezteti 
a vadakat a veszélyre. A projekt kez-
deményezői, a Kárpátok Egyesület 
és a brassói erdészeti kutatóintézet 

uniós támogatással valósították meg 
a projektet. A kezdeményezők közle-
ménye szerint fi gyelemmel követik, 
hogy mennyire hatásos a berende-
zés, és ha sikeresnek bizonyul, más 
helyszínekre is kiterjesztik. A hang- 
és fényjelzések éjszaka lépnek mű-
ködésbe, mert a tapasztalatok sze-
rint akkor történik a vadállatok miatt 
a legtöbb közúti baleset. Az elmúlt 
években Brassó megyében mintegy 
harminc balesetet okoztak a vadak, 
az esetek többségében medvéket, de 
vaddisznókat, farkasokat is gázol-
tak el gépkocsik. Andreas Schalk, 
a virtuális kerítés kifejlesztője arról 
beszélt, hogy világszerte már mint-
egy 40 ezer hasonló berendezést 
szereltek fel, Ausztriában, Lengyel-
országban, de Kanadában és Auszt-
ráliában is. Medvéken Romániában 
tesztelik, mert más országokban 
nincs annyi medve, hogy a köz-
utakon is gondot jelentene a jelen-
létük. Hangsúlyozta, nem az a cél, 

hogy megriasszák a vadakat, ezért 
a berendezés nem hangos, de elég 
arra, hogy a veszélyre fi gyelmez-
tesse az állatokat. Ha egy gépkocsi 
80–90 kilométer/órás sebességgel 
közeledik, a vadnak már nincs ide-
je arra, hogy érzékelje a veszélyt, 
így viszont a hang- és fényjelzések 
miatt távol marad az úttól. Elekes 
Róbert, a Brassó megyei regionális 
út- és hídügyi igazgatóság (DRDP) 
szóvivője lapunknak elmondta, 
rengeteg útszakaszra, még az autó-
pálya-szakaszokra is kihelyezték a 
„Figyelem, vadállat!” táblákat, ám 
ezek semmire sem kötelezik a gépko-
csivezetőket. Nem kell lassítaniuk, 
csak jobban kell fi gyelniük – rész-
letezte a szóvivő. Brassó megyében 
több országút mentén vannak nagy 
vadmigrációs szakaszok, de olyan 
helyeken is megjelennek az állatok, 
ahol korábban nem volt megszokott 
a jelenlétük, ezért az igazgatóság eze-
ket próbálja mind kijelölni.

VIRTUÁLIS „KERÍTÉS”  A VADAK ÁLTAL OKOZOTT KÖZÚTI BALESETEK MEGELŐZÉSÉRE

Fény, hang a medvék ellen

Erdélyi tudósítások 2020. július 23.
csütörtök

Eurómilliárdok 
ígérete

Számtalan tanulság vonható le az Európai Unió maratonira 
nyúlt csúcstalálkozóján született megállapodás alapján. 
Mindenekelőtt azt érdemes megállapítani, hogy ha számos 
ponton nem is értettek egyet (és ezek a nézetkülönbségek 
azóta is fennállnak), az EU 27 tagállamának vezetői nagy 
vonalakban elégedetten álltak fel a koronavírus-járvány 
gazdasági hatásainak ellensúlyozását szolgáló helyreállítá-
si alapról és a 2021-ben kezdődő hétéves időszakra szóló 
keretköltségvetésről folytatott tárgyalások befejeztével. Ez 
a kompromisszumkészség, az együttműködés különböző 
formáinak keresése egyáltalán nem lebecsülendő dolog 
manapság, amikor számos ellentét feszül egymásnak a gaz-
dasági és politikai egyesülésként kitalált Unión belül. Hogy 
mást ne említsünk, itt van a takarékos négyeknek nevezett, 
Ausztria, Hollandia, Svédország és Dánia alkotta országcso-
port, valamint Magyarország és Lengyelország között kita-
pintható konfl iktus, amelyet viszont végül sikerült elsimítani 
a mostani csúcson. Bár ezek a nézetkülönbségek teljesen 
nem fognak megszűnni, a sokszor már temetett EU most 
mégiscsak egységes arculattal vette ezt a próbatételt, ami 
a koronavírus-járvány, valamint az általa kiváltott gazdasági 
válság közepette nem kis teljesítmény. Még akkor sem, ha 
most még nem tudjuk, milyen válaszokat sikerül adni uniós 
szinten az előttünk álló kihívásokra, születik-e megoldás arra 
a krízisre, amelynek épp a kellős közepén vagyunk.

Többek között ezeknek a kérdőjeleknek az ismeretében in-
dokolatlan és érthetetlen az a diadalmámor, amellyel a kor-
mányzó román liberálisok – élen Klaus Iohannis államfővel – 
tálalják az ország számára megítélt mintegy 80 milliárd eurós 
csomagot. Románia ugye összesen 79,9 milliárd eurót kap a 
két nagy pénzügyi csomagból: 46,3 milliárd vissza nem térí-
tendő forrást az EU 2021– 2027-es költségvetéséből, továbbá 
33,5 milliárdot a Next Generation EU névre elkeresztelt gazda-
sági helyreállítási alapból, amiből 16,8 milliárd eurót vissza 
nem térítendő támogatások, míg ugyanennyit kedvezményes 
hitelek formájában. Mármost nem árt jó előre leszögezni: 
mindez nem jelenti azt, hogy ennyi pénz be is folyik az ország 
költségvetésébe, vagy hogy ezzel az irdatlan nagy összeggel 
Románia azt kezd majd, amit akar. Aki erről ábrándozik, az jó 
nagyot téved, és különben is szem elől téveszti a közgazda-
ságtan lényegének anekdotaszerű meghatározását: nincs in-
gyenebéd. Bukarestnek keményen meg kell dolgoznia azért, 
hogy ezeknek az uniós forrásoknak valóban hasznát vegye 
az ország. Amúgy nem szabad elfelejteni, hogy Románia ed-
dig sem szűkölködött a rendelkezésre álló uniós forrásokban, 
viszont nem Brüsszelen múlott, hogy ezek mégsem jutottak el 
hozzánk. Az ország sajnos az uniós csatlakozás után tizenhá-
rom évvel is elkeserítően áll az uniós pénzek lehívása terén, a 
neki járó összeg mindössze 36 százalékát volt képes megsze-
rezni eddig (az abszorbciós ráta uniós szinten egyébként 39 
százalék). Tudjuk nagyon jól, hogy ennek elsősorban a szakér-
telem hiánya, a korrupció, a bürokrácia az oka, mint ahogy azt 
is kiszámolták már sokan, hány száz kilométer autópályát, víz- 
és csatornahálózatot, mennyi iskolát, kórházat lehetett volna 
megépíteni az elszalasztott pénzekből. Márpedig Bukarestnek 
ezek után sem fog az ölébe hullani a rengeteg pénz, ennek fe-
jében konkrét projekteket, terveket várnak Brüsszelben, arról 
nem beszélve, hogy bizonyos feltételek – leszámítva a hétvégi 
csúcson kiiktatott jogállamisági kritériumot – továbbra is ér-
vényesek, amelyekkel Románia a mai napig adós, gondolunk 
itt a strukturális reformok végrehajtására. Egyszóval ebből a 
80 milliárd euróból akkor lesz konkrétum, akkor látunk be-
lőle valamit, ha a hazai hatóságok a reformok, valamint a 
lehívás terén egyaránt mindent megtesznek a sikeresség ér-
dekében. Győzelemről, sikerről majd akkor beszélhetünk, ha 
el is költjük ezt a pénzt, ellenkező esetben jól csengő ígéret 
marad a frissen jóváhagyott csomag.

Végezetül a Romániának megítélt uniós keret kapcsán a 
lehívási százalék jobbításán túlmenően adódna még egy 
feladat a bukaresti kormányzat számára. Nem ártana elma-
gyarázni az embereknek, hogy ezt a 80 milliárdot nem a ko-
ronavírus-fertőzöttek száma alapján kapta az ország, hanem 
teljesen más kritériumok alapján. Sokan ugyanis éppen az 
uniós pénzek utáni hajszával próbálják bizonygatni a romá-
niai fertőzöttség mértékét, aminek persze ugyanakkora igaz-
ságmagva van, mint azoknak az álhíreknek, miszerint a hazai 
kórházak kemény pénzeket fi zetnek azért, hogy az emberek 
„covidosnak” vallják elhunyt hozzátartozójukat. Ez a tisztá-
zás elsősorban Iohannis feladata lenne, csak hát nem hang-
zana tőle a leghitelesebben, miután a brüsszeli csúcson ő 
volt az egyedüli államfő, aki maszk nélkül társalgott arcukat 
elfedő kollégáival...
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Minden marad a régiben. Civilek szerint a bánya Felsőcsertés és környéke tönkretételét eredményezte volna

 » PAP MELINDA

B izonyossá vált, hogy nem nyílhat 
meg a Hunyad megyei Felsőcser-

tésre tervezett aranybánya, miután a 
Bihar megyei ítélőtábla elutasította 
a perújrafelvételi kérelmet. Ez egy 
rendkívüli jogorvoslati eljárás lett 
volna, amelyhez a bányatársaság 
azután folyamodott, hogy koráb-
ban a Kolozs megyei törvényszék 
másodfokon is érvénytelenítette a 
létesítmény megnyitását lehetővé 
tevő térségi területrendezési tervet 
(PUZ). A Deva Gold bányavállalat, a 
felsőcsertési önkormányzat és a Te-
mes megyei környezetvédelmi ügy-
nökség ennek az ítéletnek a felül-
vizsgálatát kérte, de próbálkozásuk 
nem járt sikerrel. Roxana Pencea, 
a bánya megnyitása ellen küzdő 
civileket tömörítő szervezet, a Mi-
ning Watch képviselője a Mediafax 
hírügynökségnek úgy nyilatkozott, 
hogy többéves pereskedés után vég-

re megállították azt a tervet, mely 
Felsőcsertés és környékének a tönk-
retételét eredményezte volna.

Amint arról beszámoltunk, a Hu-
nyad megyei Felsőcsertés térségi 
területrendezési terve lehetővé tette 
volna a község térségében található 
arany- és ezüstlelőhely kibányászá-
sát. A kitermeléshez a tervek szerint 
évente 1653 tonna ciánt használtak 
volna. A területrendezési tervet 
a kanadai többségi tőkével létre-
hozott Deva Gold Rt. javaslatára 
fogadta el 2010-ben Felsőcsertés 
önkormányzata. Azokat a helyi sza-
bályozásokat tartalmazta, amelyek 
a telkek felhasználására vonatkoz-
nak, a felszíni bánya, a zagytározók 
létrehozását és a feldolgozó üzem 
megépítését tették volna lehetővé. 
A felsőcsertési ciántechnológiás 
aranybányászatra készülő Deva 
Gold a kanadai Eldorado Gold és a 
román Minvest Deva társaság közös 
cége. A román állami tulajdonban 

levő Minvest Deva húszszázalékos 
részesedéssel rendelkezik a tár-
saságban. A kitermeléshez évente 
1653 tonna ciánt használnának, ami 
révén egy 456 hektáros területen 45 
millió tonna ércből 68 tonna ara-
nyat és 490 tonna ezüstöt nyerné-
nek ki 16 év alatt. A beruházás 221 új 
munkahelyet teremtene.

A toxikus nehézfémeket is tar-
talmazó, több tízmillió tonnányi 
cianidos zagyot egy 169 és egy 70 
méter magas gáttal rekesztenék el 
olyan völgyekben, amelyek alatt 
sűrűn lakott települések feksze-
nek. A Felsőcsertésen átfolyó patak 
Déva határában ömlik a Marosba. 
Felsőcsertés lakóinak emlékében 
még elevenen él, hogy 1971 őszén a 
település melletti zagytározó átsza-
kadt, és a szennyezett víz elöntötte 
a falut. A szerencsétlenség – mely-
ről a Ceaușescu-diktatúra bukásáig 
beszélni sem volt szabad – 89 ember 
halálát okozta.

Nem nyílhat meg a felsőcsertési aranybánya




