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Megfellebbezték a megyei 
önkormányzat utak takarítására 
vonatkozó határozatát az RMDSZ 
Bihar megyei polgármesterei. A 
21 elöljáró szerint Ilie Bolojan ta-
nácselnök rendelete sérti a helyi 
autonómia elvét.

 » PAP MELINDA

A z RMDSZ mind a 21 Bihar me-
gyei polgármestere aláírta azt 
a fellebbezést, amelyben ki-

fogásolják a megyei önkormányzat 
azon határozatát, mely előírja: a tele-
pülések határain belül nekik kell ta-
karítani valamennyi – helyi, megyei 
vagy országos besorolású – út szélét, 
valamint az ezek mentén található 
árkokat. A megyei tanácshoz és a 
közigazgatási bírósághoz is benyúj-
tott óvásban a szövetség elöljárói azt 
kifogásolják, hogy a liberális párti Ilie 
Bolojan megyei tanácselnök aláren-
deltként kezeli őket, miközben a tör-
vény szerint a helyi önkormányzatok 
mellérendeltjei a megyeinek.

„Nyilván mi is egy tisztább me-
gyét szeretnénk, sőt ebben éllovasok 
is az RMDSZ-es polgármestereink. 
Magának a határozatnak a törvény-
szerűségével van a probléma, mert a 
megyei tanács, megyei tanácselnök 
nem kötelezhet semmire helyi ön-
kormányzatokat, hiszen ezek nem 
alárendelt intézményei” – magyaráz-
ta a Krónikának a magyar elöljárók 
kifogásait Borsi Imre Lóránt, a Bihar 
megyei közgyűlés RMDSZ-frakciójá-
nak vezetője. Mint mondta, a megyei 
tanácsi határozat pénzbírságot is elő-
ír azon elöljárók esetében, akik nem 
tesznek eleget a felszólításnak. „A mi 
polgármestereink eddig is ugyanúgy 
tisztán tartották nemcsak a saját útja-
ikat, hanem a megyei útszakaszokat 
is, legyen szó hóeltakarításról, vagy 
az utak, útszélek tisztán tartásáról, 
mert a megyei tanács nem végezte 
el mindig a feladatát” – magyarázta 
Borsi, aki szerint a szövetség számára 
továbbra is fontos, hogy a települések 
tiszták, rendezettek legyenek. „De egy 
ilyen tanácsi határozat törvénytelen, 
ezért nemcsak a megyei tanácsnál 
nyújtottunk be óvást ellene, hanem 
a közigazgatási bíróságon is” – tette 
hozzá a frakcióvezető.

Borsi úgy vélte, arra semmi esély, 
hogy a megyei döntéshozó testület 
nekik adjon igazat – a kétharmados 
többséggel rendelkező PNL-frakció 
várhatóan le fogja szavazni a bead-
ványt –, de a közigazgatási bíróságon 
bíznak a győzelemben, csak ki kell 
várni a döntést. Arról is beszámolt, 
hogy Bolojan egy nyilatkozatot is alá-
íratott az elöljárókkal, miszerint azok-
nak a megyei és országútszakaszok-
nak a tisztán tartását is átvállalják, 
amelyek a településen belül vannak. 
Az RMDSZ-es polgármesterek között 
is volt, aki ezt aláírta. „Meg voltak 
tévesztve” – jelentette ki a megyei ta-
nácsos.

Borsi Imre Lóránt szerint Ilie Bolojan 
tanácselnök bejelentése, miszerint az 
egész megyében megköveteli az útszé-
li takarítást, az árkok tisztán tartását, 
„populista húzás”. „Úgy akar kitűnni, 
mintha most váltaná meg a megyét 
ebből a szempontból. Az elmúlt man-
dátumban, amikor RMDSZ-es vezeté-
sű volt a megyei tanács, annyi megyei 
utat aszfaltoztak le, mint az addigi 30 
év alatt összesen. Bolojannak elég len-
ne legalább ezeknek a szélét karban 
tartani, de még ezt is át akarja ruházni 
a helyi önkormányzatokra” – mondta 
az RMDSZ-es frakcióvezető, aki szerint 

a tanácselnök olyan színben akar fel-
tűnni, mintha ő rakna rendet, holott 
ez korántsem igaz.

Ilie Bolojan nem ijedt meg az 
RMDSZ-es óvástól, a megyei elöljáró 
az Ebihoreanul hírportálnak úgy nyi-
latkozott, hogy az elöljárók által kifo-
gásolt szabályzat érvényben marad, 
hiszen az utak tisztán tartása nem 
helyi autonómia, hanem „jóérzés kér-
dése”. Elmondta, ezt meg kell tárgyal-
nia a megyei tanácsnak, ő azonban az 
elutasítását fogja javasolni. Hangsú-
lyozta, az utak szélének tisztán tartása 
továbbra is prioritást képez, hiszen 
ez egész Európában bevett gyakorlat. 
Példaként épp Magyarországot hozta 
fel, ahol elmondása szerint a helyi ön-
kormányzatokat arra kötelezik, hogy 
évente négyszer vágják le az útszéli 
füvet, bokrokat.

Az RMDSZ-es beadvány egyébként a 
szövetség és a PNL-s tanácselnök kö-
zött zajló többéves háború újabb állo-
mása, a liberális párt megyei szerveze-
tét is vezető Ilie Bolojan még a 2016-os 
önkormányzati választások után orrolt 
meg a szövetségre, amikor ez ahelyett, 
hogy átengedte volna a megyei taná-
cselnöki széket a liberálisoknak, egy 
PSD–ALDE–RMDSZ-koalíció révén 
magának tartotta meg.

MEGÓVTÁK A MEGYEI TANÁCS HATÁROZATÁT AZ RMDSZ POLGÁRMESTEREI

Ki a takarosabb gazda Biharban?
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Kinek a dolga? Bihar megyében már neki is fogtak az útszéli takarításnak 

Mit hoz 
Macron Európája?

Miközben a média az amerikai elnökválasztás körüli 
hacacáré után most éppen az orosz ellenzéki Alekszej 
Navalnĳ  körüli perpatvaron csámcsog, addig egyes 
elemzők érdekes világpolitikai átrendeződésekre 
hívják fel a fi gyelmet. Először is arra, hogy Joe Biden 
megválasztása egyáltalán nem jelenti majd az Egye-
sült Államok és Európa összeborulását. Szavakban, 
mosolygós találkozásokban az új egymásra találás 
időszaka jön, az érdekek által diktált diplomáciai, 
gazdasági mozgások viszont külön utakra terelhetik 
Washingtont és az Európai Uniót vezető országokat.

Iulian Fota, az egyik legismertebb román geopo-
litikai szakértő az utóbbi napokban több interjúban 
kiemelte a Joe Biden amerikai és Emmanuel Macron 
francia elnök szinte egy időben tartott, külpolitikai 
üzenetekben gazdag beszédében megjelenő lényegi 
különbségeket. Donald Trump legyőzője nem okozott 
meglepetést, a diplomácia minden szintű újraélesz-
tését hangsúlyozta, s arra utalt, hogy Európa kéz a 
kézben kellene meneteljen Washingtonnal a Kína, va-
lamint Oroszország felől érkező veszedelem meggá-
tolásáért. Macron előadásában az európai–amerikai 
újbóli egymásra találás örömének kihangsúlyozása 
mellett lényeges jelzéseket fogalmazott meg. „Orosz-
országot Európában kell lehorgonyozni”, „veszélyes 
mindannyiunk összefogása Kína ellen”, „az EU-straté-
gia autonómiája az Egyesült Államok érdeke is” – így 
szólt a francia vezető három legfontosabb kĳ elenté-
se, amelyek együttesen elegáns, de határozott nemet 
mondanak a Bidenék által elvárt egyhangú transzat-
lanti szövetségnek.

A hangsúlyok közötti különbségek ellenére Amerika 
és Európa viszonyát minden jel szerint a Washington–
Párizs-tengely fogja meghatározni. Németország An-
gela Merkel idei távozásával egy átmeneti szakaszba 
lép, még a szeptemberi választások után is vélhetően 
jó néhány hónapnak kell majd eltelnie ahhoz, hogy 
kirajzolódjon az új német kancellár külpolitikai port-
réja. Ettől még működőképes marad a francia–német 
motor, amely nélkül nincs Európa. Brüsszelnek, az 
Unió bürokratikus, senki által nem választott irányí-
tóinak – ahogy eddig is – marad a fotózkodás és az 
okoskodás. Lásd Josep Borrellnek, az unió külügyi ve-
zetőjének minapi értelmetlen moszkvai látogatását.

Világpolitika mozgolódások idején mindig érde-
mes feltenni a kérdést: mit hozhatnak a helyezkedé-
sek nekünk, kelet-európaiaknak, Magyarországnak, 
Romániának. Az általános érdektelenségen túl, amit 
Biden és Macron a mi térségünk iránt mutat, a francia 
elnökben – annak ellenére, hogy Magyarország irányá-
ba sokszor kritikákat fogalmaz meg – akár külpolitikai 
szövetségesre is lelhet Orbán Viktor. Fredrik Erixon svéd 
közgazdász írt erről a Spectator című brit konzervatív 
lapban. A szerző egyébként cikkében világossá teszi, 
hogy sem a francia elnököt, sem a magyar miniszter-
elnököt nem kedveli. Az írás szerint Macron és Orbán 
is szereti a hatalom központosítását, minél kevesebb 
ellensúlyt akar maga körül látni. Mindkét politikus kri-
tikus Amerikával, nagyobb állami beavatkozást, illetve 
protekcionizmust szeretne a gazdaságban, s szoros 
kapcsolatra törekszik Oroszországgal. A két kormány 
aktívan lobbizik Brüsszelben a gazdasági szereplők-
nek nyújtandó állami támogatásokkal kapcsolatos sza-
bályok enyhítéséért. A Válasz Online megkeresésére 
Fredrik Erixon azt mondta, ma Párizsnak több a hason-
lósága Budapesttel, mint Berlinnel: mindkét kormány 
több pénzt akar az EU-tól, ugyanakkor kevesebb uniós 
korlátot szeretne ezek elköltése felett.

Ami Romániát illeti, az általában hagyományosként 
emlegetett román–francia viszony látszólag jó kiin-
dulópont egy Macron által vezetett Európában, de a 
tartalmat, érdekérvényesítést illetően nem sokat ér. 
A bukaresti diplomácia az utóbbi negyed században 
hozzászokott az Amerika európai kiszolgálójának 
szerepéhez, ami az elkövetkező években kevés le-
het, s akár konfl iktusokat is generálhat a Párizs által 
preferált „európai szuverenitást” erősítő ügyekben. A 
Washington és Brüsszel irányába egyaránt bólogató 
bukaresti külpolitika eddig elég volt a kényelmes, de 
láthatatlan, súlytalan uniós tagsághoz. A román bel-
politikai állapotok fényében ennél sokkal többre nem 
lehet számítani.
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 » KRÓNIKA

Megduplázódott tavaly a termé-
szetes népességfogyás Romá-

niában az előző évhez képest: míg 
2019-ben az elhalálozások száma 57 
ezerrel haladta meg a születésekét, 
2020-ban a koronavírus-járvány kö-
zepette 118 587-tel kevesebb gyermek 
született, mint ahány ember meghalt 
az országban – jelentette szerdán a 
statisztikai hivatal. A legrosszabb 
időszak az év utolsó három hónapja 
volt, amikor az 52 ezret meghaladó 
negatív szaporulat csaknem akko-
ra népességfogyást eredményezett, 
mint amekkorát a 2019-es év egé-
szében regisztráltak. Ennek legfőbb 

oka az elhalálozások számának 
megugrása: 2020 decemberében már 
csaknem kétszer annyian (36 ezren) 
haltak meg, mint az előző év utolsó 
hónapjában.

Tavaly decemberben több mint 400-
zal több (csaknem 16 ezer) gyermek 
született ugyan, mint 2019 utolsó hó-
napjában, de a statisztikai intézet je-
lentését ismertető Hotnews.ro hírpor-
tál rámutatott: a 2020-as év folyamán 
az élve születések száma 40 ezerrel 
elmaradt az előző évihez képest.

A közlemény a világjárványnak tu-
lajdonítja, hogy tavaly februártól kez-
dődően hónapról hónapra nőtt a ter-
mészetes népességfogyás az előző év 
azonos hónapjához képest, márciustól 

kezdődően pedig a házasságkötések 
száma is rendre elmaradt az előző évi-
hez viszonyítva.

Románia természetes népszaporula-
ta csaknem három évtizede, 1992-ben 
került negatív tartományba, azóta egy-
re súlyosbodik a népességfogyás. Az 
állandó lakosság 2014-ben húszmillió 
alá csökkent, pedig a rendszerválto-
záskor még több mint 22 millió volt. A 
demográfi ai adatokat az is kedvezőt-
lenül befolyásolja, hogy több mint 
négymillió román állampolgár él kül-
földön, akiknek zöme az aktív lakos-
sághoz tartozik, vagyis közöttük sokan 
vannak olyanok, akik a gyermekválla-
lás szempontjából fontos 25–45 év kö-
zötti korosztályhoz tartoznak.

Megduplázódott a népességfogyás tavaly




