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H I R D E T É S

 » KRÓNIKA

Bár Európa legtöbb országában 
egyelőre szigorú korlátozások 

hatályosak a koronavírus-járvány 
miatt, és a tavalyi évhez hason-
lóan teljesen bizonytalan a nagy 
könnyűzenei fesztiválok, koncer-
tek idei megrendezése is, a romá-
niai fesztiválszervezők tudni vélik 
a megoldást. Szerintük a belépést 
korlátozó feltételek közepette 
meg lehetne rendezni idén a nagy 
nyári fesztiválokat. Edy Chereji, a 
kolozsvári Untold és a konstancai 
Neversea fesztiválok kommuniká-
ciós igazgatója úgy véli, nem sza-
bad letenni az élő koncertek meg-
rendezésének lehetőségétől. Ezen 
a téren a fesztiválszervezők több 
megoldási javaslattal is előruk-
koltak a hazai hatóságoknak.

Chereji az Antena3 hírtelevízi-
ónak nyilatkozva elmondta, úgy 
lehetne megrendezni ezeket a 
megabulikat, hogy a közönség 
tagjai három esetben kapnak 
bebocsátást: ha igazolást mu-
tatnak fel, miszerint megkapták 
a koronavírus elleni védőoltást, 
ha ugyancsak dokumentummal 
bizonyítják, hogy rendelkeznek 
antitesttel (vagyis már átestek a 
fertőzésen), illetve ha negatív ko-
ronavírustesztet mutatnak fel.

„A fi zikai távolságtartást elő-
író követelményt lehetetlenség 
volna betartatni. A legfontosabb, 
hogy leüljünk tárgyalni a hatósá-
gokkal, és kidolgozzuk ezeknek 

az eseményeknek a használati 
útmutatóját. Meg kell értenünk, 
miként szigetelhetjük el a kocká-
zatot jelentő embereket azoktól, 
akik nem képviselnek kockáza-
tot” – jelentette ki Edy Chereji. 
A 2019-ben még több százezer 
részvevővel megrendezett Untold 
kommunikációs igazgatója kifo-
gásolta, hogy a román hatósá-
gokkal nem sikerült még megfe-
lelő párbeszédet kialakítani arról, 
milyen körülmények közepette 
lehetne megtartani ebben az év-
ben a nyári fesztiválokat. Ehhez 
képest számos európai országban 

már ún. tesztrendezvényeken szi-
mulálták, miként lehet sort kerí-
teni koncertre, bulira járványügyi 
korlátozások közepette.

A román hatóságok viszont 
egyelőre nem kecsegtetik jó hírek-
kel a szervezőket: Raed Arafat, a 
belügyminisztérium katasztrófa-
védelemért felelős államtitkára 
nemrég úgy nyilatkozott: elő-
fordulhat, hogy idén sem lehet 
megtartani a sokak által várt fesz-
tiválokat. Az illetékes szerint az 
sem kizárható, még a nyáron sem 
engedélyezik, hogy 100–150 főnél 
többen gyülekezzenek.

Negatív teszttel az Untoldra?

BŰNVÁDI ELJÁRÁS INDULT NÉGY FÉRFI ELLEN, AKIK FIATAL MEDVÉKET RÁNGATTAK KI A BARLANGJUKBÓL HARGITA MEGYÉBEN

Tánczos: elfogadhatatlan a bocsok zaklatása
Bűnvádi eljárást indított a 
Hargita megyei rendőrség, 
miután a közösségi oldala-
kon olyan videó jelent meg, 
amelyen négy férfi  fi atal 
medvebocsokat zaklatott. 
Tánczos Barna környezet-
védelmi miniszter szerint 
elfogadhatatlan, ami történt.

 » PAP MELINDA

A Casa lui Patrocle – Animal 
Rescue állatmentő szer-
vezet Facebook-oldalán 

közzétett videó szerint négy férfi  
fi atal medvebocsokat rángat ki 
egy barlangból, majd játszadozik 
a nagyon fi atal, tehetetlen álla-
tokkal. Gheorghe Filip, a Hargita 
megyei rendőr-felügyelőség szó-
vivője közölte, önálló nyomozó-
csoport vizsgálódik az ügyben, 
ugyanis fennáll a gyanú, hogy 
az eset Hargita megye területén, 
Gyergyószentmiklós térségében 
történt. Ugyanakkor a Neamț 
megyei rendőrség is foglalkozik 
az esettel, ugyanis a fakiterme-
lésben dolgozó munkásoknak 
kinéző férfi ak Neamț megyeiek, 
a videóban románul beszélnek. 
Gheorghe Filip szerint valameny-
nyi érintett intézménnyel együtt-

működnek, hogy kiderítsék, hol 
és mi történt valójában. A szóvi-
vő lapcsaládunknak elmondta, 
hogy négy férfi t állítottak elő az 
ügyben, ezek 35 és 51 év közöt-
tiek, állatkínzás és az állatok 
természetes élőhelyének meg-
rongálása gyanújával eljárást 
indítottak ellenük. Kérdésünkre, 

hogy mi lesz a bocsok sorsa, a 
szóvivő elmondta, szakértőkből 
álló csapat ment a helyszínre, 
hogy felderítse, ha megsérültek 
vagy árván maradtak az állatok. 
Ha igen, a környezetőrség mun-
katársai biztonságba helyezik a 
bocsokat, és szakemberek fel-
ügyelete mellett megtörténhet a 

vadonba való visszaszoktatásuk. 
Az eset kapcsán Tánczos Barna 
környezetvédelmi miniszter is 
megszólalt, elfogadhatatlannak 
nevezve a történteket. Az Ager-
pres szerint elmondta, egyelőre 
várják az első jelentéseket, mivel 
a térségben nincs térerő, meg 
kell várni a kivizsgálásban részt 

vevő csapatok visszatérését, 
hogy kiderüljön, élnek-e még a 
medvebocsok, és ha igen, milyen 
állapotban vannak. „Elfogadha-
tatlan, ami ott történt, világos, 
hogy ezek a cselekedtek a bünte-
tőjogba ütköznek” – mutatott rá 
a tárcavezető, aki szerint a med-
vék élőhelyének a védelmét jog-
szabályok is biztosítják. Hozzá-
tette, hogy már a medvebocsok 
befogása is bűncselekménynek 
minősül, így bűnvádi eljárás in-
dult az ügyben. Mint mondta, a 
szakemberek megoldásokat ke-
resnek a bocsok megmentésére, 
amennyiben ezek még élnek, hi-
szen az eset nem pénteken volt, 
így megtörténhet, hogy elpusz-
tultak, ha az anyamedve nem 
ment vissza a helyszínre. Adrian 
Bîlbă biológus a Digi24-nek úgy 
nyilatkozott, hogy az erdőkiter-
melésben dolgozóknál bevett 
gyakorlat, hogy megpróbálják 
elválasztani a medvebocsokat 
az anyjuktól. Ez esetben ugyanis 
az anyamedve már nem tér visz-
sza a helyszínre, így nem zavarja 
őket a kitermelésben. „Sajnos 
elfoglaljuk az élőhelyüket, így az 
állatoknak már nincs ahova visz-
szahúzódni, és ilyen drámák tör-
ténnek: a bocsok az anyjuk hiá-
nyában elpusztulnak” – mondta 
a szakember.
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Biológusok szerint az ember egyre inkább elfoglalja a medvék élőhelyét, így nincs hová visszahúzódniuk

A kolozsvári Untold megafesztiválról nem mondanának le a szervezők

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Több mint 470 millió kilomé-
ter megtétele után sikeresen 

landolt a Marson a NASA Per-
severance marsjárója közép-eu-
rópai idő szerint csütörtök este. 
A Jet Propulsion Laboratoryban 
(JPL), a NASA bolygókutató in-
tézetében található irányítóköz-
pont interneten élőben közve-
títette a landolást – írta az MTI. 
Az első fekete-fehér felvételek is 
megérkeztek a marsjáróról. A ta-
valy július 30-án útjára indított 
marsjáró egy kockázatos leszál-

lást követően a 250 méter mély 
Jezero-kráterben érte el a Mars 
felszínét, egy egykori tómeder-
ben. A Perseverance rádiójelei a 
Mars távolsága miatt több mint 
11 perc késéssel érkeztek be a 
kaliforniai irányítóközpontba. A 
marsjáró tanulmányozza a pla-
néta éghajlatát és geológiáját, 
valamint kőzet- és talajmintákat 
gyűjt, amelyeket egy későbbi 
misszió során az Európai Űrügy-
nökséggel együttműködve vissza 
is terveznek hozni a Földre, ahol 
a legfejlettebb laborokban vizs-
gálhatják meg azokat.

Nagy ugrás a Marsra




