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Még néhány hónapig utazhatunk román személyivel Nagy-Britanniába
A brit hatóságok 2021. szeptember 30-áig fogadják el a román személyi 
igazolványt úti okmányként a szigetországba turistaként vagy látogatóba ér-
kezőktől, utána már csak útlevéllel lehet belépni – közölte Románia londoni 
nagykövetsége. A letelepedési engedéllyel rendelkezők még 2025. december 
31-éig használhatják beutazáskor a román személyit. A turisztikai célokkal, 
látogatóba vagy rövid távú tanulásra érkező román állampolgárok egy év 
alatt legtöbb hat hónapot tölthetnek az Egyesült Királyságban. A nagykövet-
ség azt tanácsolja azoknak, akik jövőre a szigetországba szeretnének utazni, 
hogy igényeljék az elektronikus útlevelet. Fontos ugyanakkor, hogy a brexitet 
követően már nem jár ingyenes egészségügyi ellátás az Egyesült Királyság-
ban, így tanácsos indulás előtt egészségbiztosítást kötni.

Tavaszias idő év végén, év elején
Szokatlanul enyhe lesz az idő az év végén és január elején az ország nagy 
részén, helyenként 16 Celsius-fokos nappali csúcshőmérséklettel – derül ki az 
Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) december 28-a és január 10-e közötti 
időszakra vonatkozó előrejelzéséből. Erdélyben ezen a héten szerdáig, illetve 
január 3-án és 4-én 7–11 fokos nappali csúcsértékek várhatók, és éjszaka sem 
csökken fagypont alá a hőmérséklet. A kéthetes időszak végén aztán valame-
lyest lehűl az idő, a hőmérséklet megközelíti a január első felében megszo-
kott értékeket. December 31-éig elszórt helyi esőzésekre kell számítani, és 
január 4-e után ismét megnő a csapadék kialakulásának esélye.

Egyebek mellett a medveprob-
léma rendezését, a kártérítések 
kifi zetését és a törvénytelen fa-
kitermelés visszaszorítását tartja 
fő feladatainak Tánczos Barna, 
aki egy héttel ezelőtt tette le az 
esküt környezetvédelmi, erdő- és 
vízgazdálkodási miniszterként. A 
bukaresti kormány RMDSZ-es tár-
cavezetője kérdésünkre kifejtette, 
úgy kell összeállítani a miniszté-
rium 2021-es költségvetését, hogy 
az erdészeti és a vadkárok szem-
pontjából is minden kötelezett-
séget teljesíteni tudjanak, ez az 
egyik legfontosabb célkitűzésük.
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T öbbek között olyan informatikai 
rendszer véglegesítését tűzte ki 
célul a környezetvédelmi, erdő- 

és vízgazdálkodási minisztérium élé-
re kinevezett Tánczos Barna, amely 
lehetővé teszi a kitermelt famennyi-
ségek követését az erdőtől egészen 
a feldolgozásig. Az RMDSZ Hargita 
megyei szenátorát elsősorban terve-
iről faggattuk, megkérdeztük ugyan-
akkor azt is, hogy miért éppen rá 
esett a választás a tárcavezetői tiszt-
ség betöltésére. A politikus elmond-
ta: a kormánykoalíciós tárgyalások 
véglegesítését követően az RMDSZ-
en belül jelölési folyamat zajlott le. 
Ugyanakkor a szövetségnek még a 
bukaresti egyeztetéseket megelőzően 
eltökélt szándéka volt megszerezni 
legalább két jelentős minisztérium 
irányítását annak érdekében, hogy 
súlya legyen politikai szervezetként 
a kormányban. „A cél az volt, hogy 
ne csak egy támogató politikai ala-
kulat legyünk, hanem részt tudjunk 
venni a kormányzásban is. A politikai 
egyeztetések során végül a fejlesztési 
és a környezetvédelmi minisztériu-
mot kapta meg az RMDSZ, ezt köve-
tően keresett meg Kelemen Hunor, a 
szövetség elnöke azzal, hogy elvál-
lalnám-e ez utóbbi pozíciót. Utána 

a csíki szervezet is megerősítette ezt 
a felkérést, így jött szóba a nevem a 
környezetvédelmi tárca vezetésére” – 
avatott be a részletekbe Tánczos, aki 
első számú feladatának tekinti, hogy 
a minisztériumban végzett munkája 
eredményes, és a politikai alakulattól 
kapott bizalomhoz méltó legyen.

Tisztességes kártérítést
szorgalmaz
A tárcavezető új feladataival kapcso-
latosan elárulta, hogy néhány napja 
folyamatosan a károk és a kompen-
zációk kifi zetéséről tárgyalnak. „Úgy 
kell összeállítsuk a minisztérium 
2021-es költségvetését, hogy az erdé-
szeti és a vadkárok szempontjából 
is minden kötelezettséget teljesíteni 
tudjunk, ez az egyik legfontosabb cél-
kitűzésünk. A medvekérdést továb-
bá egyszer és mindenkorra rendez-
ni kell. Szükség van a tudományos 
populációfelmérésre, de emellett 
gyakorlatias medvepopuláció-sza-
bályozó intézkedéscsomagra is, 
amelyben benne kell hogy legyenek 
az élőhely-biztosító intézkedések is. 
Az eddigi rendelkezésekről ugyanis 
bebizonyosodott, hogy nem hatéko-
nyak, nem foglalkoztak eleget ezzel 
a kérdéssel” – húzta alá a miniszter.

Tánczos Barna hozzátette: az erdő-
gazdálkodás terén az egyik legfonto-
sabb intézkedés egy olyan informa-
tikai rendszer véglegesítése, amely 
lehetővé teszi a famennyiségek kö-
vetését az erdőtől kezdve egészen a 
feldolgozásig. „A legnagyobb kihívás 
ebben az esetben az, hogy egy olyan 
praktikus informatikai rendszer in-
duljon el február elsején, amely nem 
keseríti meg az alkalmazók életét, 
hanem megkönnyíti azt, hatékonyan 
működik, és valóban kiszűri a tör-
vénytelen fakitermelést, -szállítást 
és a -feldolgozást. Ezzel tiszta vizet 
tudunk önteni a pohárba nemcsak az 
itthoni közvélemény előtt, hanem a 
nemzetközi intézmények, az Európai 
Unió és egyáltalán a világ előtt is” – 
hangsúlyozta a zöldtárca új vezetője. 
Emellett sürgősen be kell azonosítani 
Tánczos szerint a természetvédelmi 

területeket, és véglegesíteni kell ezek 
kataszteri felmérését annak érdeké-
ben, hogy többé nem szüljön vitát, ki 
illetékes ezeken. Ehhez kapcsolódva 
a kompenzációk rendszeres kifi ze-
tését tartja a másik nagy feladatnak, 
mivel meglátása szerint ha természet-
védelmi területeket tartanak fenn, 
annak ára van, és ezt az országnak, a 
kormánynak, a minisztériumnak kell 
megfi zetnie. Tehát ha megtiltanak 
bizonyos tevékenységeket egy-egy vé-
dett területen, azért tisztességes kár-
térítés jár a miniszter szerint.

Nagy kihívás a szelektív
hulladékgyűjtés is
Tánczos Barna továbbá arra is kitért, 
hogy a bukaresti környezetvédelmi 
minisztérium ellen több mint húsz 
kötelezettségszegési eljárást indított 
ebben az évben az Európai Bizottság. 
„Ilyen sok még sohasem volt, ahogy 
ekkora nyomás sem volt korábban 
az országon és a minisztériumon, 
mindez több évtizedes, nem megfe-
lelő menedzsment és adminisztráció 
eredménye. A légszennyezéssel óri-
ási gondok vannak a városainkban, 
a hulladékgazdálkodás továbbra is 
gyerekcipőben jár az országban, a 

TÁNCZOS BARNA KÖRNYEZETVÉDELMI, ERDŐ- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI MINISZTER AZ ÁGAZAT ÉGETŐ GONDJAIRÓL, TERVEIRŐL

Egyszer s mindenkorra rendezné a medvekérdést

Tánczos Barnának a minisztérium ellen indított kötelezettségszegési eljárásokat is rendeznie kell
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szelektív hulladékgyűjtés pedig 
szintén nagy kihívást jelent, látjuk, 
hogy nem működnek megfelelően 
a megyékben beindított rendszerek. 
Van munka bőven, de biztos vagyok 
abban, hogy megfelelő szakérte-
lemmel és hozzáállással sok problé-
mát meg lehet oldani” – emelte ki a 
miniszter. 

Tánczos Barna arról is beszélt, mi 
történik a továbbiakban eddig be-
töltött tisztségeivel, tevékenységei-
vel. Mint mondta, a szenátori mun-
kát a miniszterivel párhuzamosan 
továbbra is végeznie kell, ugyanúgy 
járni fog a parlament üléseire sza-
vazni, és amennyire az ideje engedi, 
a szakbizottságokba is. Továbbá a 
Székelyföldi Jégkorong Akadémi-
át működtető Mens Sana Alapít-
ványnál több éve összeszokott, 
jó teljesítményű csapat dolgozik, 
ezért Tánczos biztos benne, hogy a 
mindennapi munkát megfelelően 
el tudják látni. Elnökként azonban 
a stratégiai témákban továbbra is 
konzultálni fog csapatával, és segít 
abban, hogy a hosszú távú terveik 
biztonságban legyenek, a napi dön-
tésekben viszont kevesebbet fog 
részt venni.

 » Tánczos 
Barna szerint 
szükség van a 
tudományos 
populációfelmé-
résre, de emel-
lett gyakorlatias 
medvepopulá-
ció-szabályozó 
intézkedéscso-
magra is, amely-
ben benne kell 
hogy legyenek 
az élőhely-bizto-
sító intézkedé-
sek is. 
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T ízszázalékos kedvezményt biztosít 
a Brassó belvárosában kereskedel-

mi egységeket működtető cégek egye-
sülete a Brassó Smart City Egyesülettel 
közösen mindazoknak, akik már be-
oltatták magukat koronavírus ellen. 
Az akciót bejelentő közlemény szerint 
eddig tizenhat étterem, kávézó és bár 
csatlakozott a kezdeményezéshez, 
amelynek célja a vakcina melletti nyil-
vános kiállás az európai oltási napok 
keretében. A kezdeményezők így kí-
vánják támogatni a megyei népegész-
ségügyi igazgatóságot és az önkor-
mányzatot az oltás jótékony hatását 
hangsúlyozó tájékoztató kampányban. 
„Ezzel a rendkívüli, Európában egye-
dülálló akcióval a brassói kereskedők 
megmutatják, hogy szolidárisak az 
egészségügyben dolgozókkal, akik el-

sőkként megkapják az oltást” – hang-
súlyozza a közlemény. A vendéglátó-
sok hozzáteszik, támogatják az oltási 
akciót, és csatlakoznak a tájékoztató 
kampányhoz, mivel meggyőződésük, 
hogy csak akkor tudunk visszatérni 
a normalitáshoz, ha sokan beoltatják 
magukat, és így újra lehet indítani a 
vírus által súlyosan érintett vendéglá-
tást. Cristian Macedonschi, a Brassó 
Smart City Egyesület elnöke nyilatko-
zatában azt emelte ki, hogy az akcióval 
egy időben fejezik ki szolidaritásukat 
a brassói vendéglátóipari és turiszti-
kai vállalkozókkal, valamint a járvány 
begyűrűzése óta az első vonalban har-
coló egészségügyi alkalmazottakkal. 
„Az oltás elkezdésével mindannyian 
látjuk az alagút végén pislákoló fényt, 
és kezdjük visszanyerni a normális élet 
reményét” – fogalmazott Cristian Ma-
cedonschi. Az akció február 28-áig tart.

Brassó: olcsóbban étkezhet a beoltott

 » A ven-
déglátósok 
támogatják az 
oltási akciót, és 
csatlakoznak 
a tájékoztató 
kampányhoz, 
mivel meggyőző-
désük, hogy csak 
akkor tudunk 
visszatérni a nor-
malitáshoz, ha 
sokan beoltatják 
magukat. 




