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 » ZOLTÁN ILDIKÓ

Egyedinek számító megvalósítás van fo-
lyamatban Szatmár megyében. Békéssy 

Erzsébetnek, a Szatmár Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség volt vezetőjének, az Élet 
Fája – Környezetvédelmi és Humanitárius 
Egyesület jelenlegi elnökének tájékoztatása 
szerint egy olyan, Szatmárudvariban létesí-
tendő ökoturisztikai övezetről van szó, amely 
minden bizonnyal Szatmár megye leglátoga-
tottabb területe, „gyöngyszeme” lesz a közel-
jövőben. „Évekkel ezelőtt hallottam az idő-
sebb emberektől: annak idején Udvari község 
arról is ismert volt, hogy a Szamos folyó egyik, 
napjainkban már holtággá vált szakasza gyö-
nyörű tavirózsás ültetvénnyel rendelkezett. 
2016-ban, amikor az Alsó-Szamost Natura 
2000-es védett területté nyilvánították, így az 
udvari település szomszédságában folyó Sza-
mos-rész is, arra gondoltam – akkor mint a 
környezetvédelmi ügynökség megyei vezetője 

–, hogy időszerű lenne feléleszteni európai 
uniós támogatással a Szamos folyó e holtágát, 
és kialakítani egy olyan környezetbarát öve-
zetet, ahol minden természetbarát megtalálja 
majd a számításait, és megismeri az itteni Na-
tura 2000 védett terület adottságait” – idézte 
fel a pályázat előzményeit Békéssy Erzsébet. 
Az udvari önkormányzatnak tetszett az ötlet, 
és támogatta is a létrejöttét. Az Interreg Ro-Hu 
határon átnyúló együttműködési program ré-
vén pedig anyagi fi nanszírozást kaptak a pá-
lyázók. Ezt a magyarországi Csenger önkor-
mányzat sem akarta kihagyni, és partnerségi 
szerepet vállalt egy hasonló projekt megva-
lósítása céljából a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei településen.

„A fő partner az udvari önkormányzat. 
A projekt Határtalan zöld folyosó címen fut, 
összértéke 1 025 642 euró. A koronavírus 
miatt sajnos hosszabbítást kellett igényelni 
a munkálatok befejezésére, így a hivatalos 
átadás, ha minden jó ütemben halad, ez év 

augusztus végén történhet meg” – ismertet-
te lapunkkal a környezetvédelmi szakember. 
Jelezte, mint a projekt kezdeményezője és 
az Élet Fája egyesület elnöke, az idei vizes 
élőhelyek világnapja alkalmából ökológiai 
körutat szervezett szakemberek és diákok 
részvételével, hiszen az ökoturisztikai övezet 
kulcsfontosságú szerepet játszik majd a vi-
zes élőhelyek megvédéséért vívott harcban. 

A terület védettnek lett nyilvánítva, mivel 
nagyon sok élőlény számára biztosít mene-
déket. Ehhez a védett élővilághoz tartozik a 
vidra, a hód, számos madárfaj, hüllők, illetve 
különböző halfajok. Éppen ezért a 32 hektár 
területű övezetben olyan létesítmények va-
lósulnak meg a projekt révén, amelyek lehe-
tőséget nyújtanak az ide látogatóknak, hogy 
kellemes perceket töltsenek egyrészt a ter-
mészetben, másrészt pedig olyan informáci-
ókra tegyenek szert, amelyekkel gazdagítják 
tudásukat a természetvédelem terén. Erre 
szolgál majd a kialakulóban lévő informáci-

ós központ. „Huszonkét hektár területen, a 
Szamos holtágának a visszaállítását követő-
en egy vizes élőhely jön létre, vagyis az a tó, 
amelynek egy része a tavirózsa-ültetvénynek 
ad helyet, de a horgászat kedvelői is űzhetik 
majd ezt a sportot, illetve csónakázni, kaja-
kozni is lehetőség nyílik a tó többi részén. A 
madarak szemlélésének kedvelői számára 
három megfi gyelőállomás (torony) létesül. 
Az alternatív szállítási eszközök népszerűsí-
tése céljából természetbarát alapanyagokból 
készült kerékpárút veszi majd körül a tavat” 
– ismertette a projektet Békéssy Erzsébet.

A szakember bízik abban, hogy az ökotu-
rizmus terén példaértékűnek fog számítani 
az épülő létesítmény. Udvari polgármes-
tere, Dumitru Pop is hangsúlyozta, hogy a 
község fejlődése szempontjából nagy előre-
lépést jelent a természetvédelmi beruházás: 
az ökoturizmus népszerűsítése által meg-
őrizhetjük és megvédhetjük a természeti és 
kulturális örökséget.

Ökoturisztikai „gyöngyszem” létesül Szatmár megyében

AZ RMDSZ ÁLTAL JELÖLT RÁDULY ISTVÁN UZONI ELÖLJÁRÓ KIHÍVÁSKÉNT TEKINT KOVÁSZNA MEGYE KORMÁNYMEGBÍZOTTI TISZTSÉGÉRE

Véget vetnének a prefektusok gáncsoskodásának
Az RMDSZ által Kovászna megyei 
prefektusnak jelölt Ráduly István 
sokat rágódott azon, hogy Uzon 
polgármesteri székét a kormánymeg-
bízotti tisztségre cserélje, de végül 
elfogadta a kihívást. Célja, hogy 
javítson a prefektus intézménye és az 
önkormányzatok viszonyán.

 » BÍRÓ BLANKA

R áduly Istvánt, Uzon község polgár-
mesterét jelöli Kovászna megye pre-
fektusának a háromszéki RMDSZ 

– döntött a szervezet állandó tanácsa. 
Tamás Sándor, a háromszéki szervezet el-
nöke a döntés hátterére rávilágítva jelezte, 
az elmúlt években jelentősen megromlott 
a viszony a székelyföldi önkormányzatok 
és a prefektus intézménye között, sőt a 
prefektusi hivatal a székelységet érő tá-
madások „háttérintézménye” lett. A po-
litikus arra utalt, hogy Kovászna megye 
kormánymegbízottjai indították el az első 
pereket azért, hogy távolítsák el a székely 
zászlót az önkormányzati épületekről, az 
első célpont pedig éppen Uzon község és 
Ráduly István polgármester volt.

Az 52 éves polgármester jogász végzett-
séggel rendelkezik, vidékfejlesztésből és 
turizmusból doktorált, a Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem óraadó tanára. Uzon 
községet 2004 óta vezeti, és közben meg-

szerezte a kiemelt köztisztviselői státust 
is. Ráduly István elmondta: azt tekinti 
céljának, hogy javítson a prefektus intéz-
ménye és az önkormányzatok viszonyán, 
és növekedjen a kormánynak alárendelt 
Kovászna megyei intézmények hatékony-
sága. Ha a kormány kinevezi, Ráduly Ist-
vánnak le kell mondania polgármesteri 
mandátumáról, a tisztséget ideiglenesen 
a jelenlegi alpolgármester, Szabó Anna 
Mária veheti át. Ráduly István lapunknak 
elmondta, sokat rágódott, hogy vállal-
ja-e a felkérést, hiszen „el kell engednie” 

Uzont, ahol 23 millió euró értékben zajla-
nak fejlesztések, miközben a község saját 
fejlesztésre költhető költségvetése 200 
ezer euró. „Uzonban eddig is csapatban 
dolgoztunk, a munkatársaim folytatják 
a munkát, számomra pedig kihívás az új 
feladat” – mondta Ráduly István.

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgár-
mester a jelöléssel kapcsolatban kijelen-
tette, alkotmányellenes gyakorlat szűnt 
meg azzal, hogy a prefektusi tisztség 
most már politikai tisztségnek számít, 
hiszen az alkotmányban az áll, a prefek-

tus a kormány helyi képviselője a me-
gyékben, a kormány pedig egy politikai 
testület. Az elöljáró csütörtöki sajtótájé-
koztatóján rámutatott, az országban egy 
prefektus és három alprefektus rendelke-
zik a megfelelő képesítéssel a prefektusi 
pozíció elfoglalásához. Romániában még 
most sincs világosan szétválasztva, hogy 
mit jelent a politikai és köztisztviselői 
tisztség, mint például Magyarországon. 
Felidézte, hogy korábban egyik Kovász-
na megyei prefektus elismerte, a székely-
földi megyékben az a feladatuk, hogy 
„behúzzák a kéziféket”. Ráduly István az 
önkormányzati szférából érkezik, tudja, 
mit jelent, ha a prefektus gáncsoskodik, 
ugyanakkor nem lesz könnyű dolga, hi-
szen pontosan tudják, a prefektúrán 
vannak, akik minden határozatot azzal 
a céllal néznek át, hogyan lehetne azok-
ba belekötni. Antal szerint Ráduly István 
azért is különösen alkalmas erre a tiszt-
ségre, mert jogászként tudja értelmezni 
az iratokat.

A koalíciós egyezség nyomán az 
RMDSZ öt erdélyi megyében állíthat pre-
fektust, és tizenegy megyében alprefek-
tust. Kolozs megyében Tasnádi Szilárd 
jogász, Szilágy megyében Dari Tamás 
főtanfelügyelő-helyettes, Arad megyében 
Tóth Csaba jogász, Kovászna megyében 
pedig Ráduly István az RMDSZ prefektus-
jelöltje. A Szatmár megyei RMDSZ-szerve-
zet még nem nevezte meg jelöltjét. A pre-
fektusok kinevezéséről a kormány dönt.

Az 52 éves Ráduly István jogász végzettséggel rendelkezik




