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SZÉKELYFÖLDÖN ÉS BUKARESTBEN IS SÜRGŐS BEAVATKOZÁST SÜRGETTEK

Utcára „űzte” az embereket 
a tarthatatlan medvehelyzet

Székelyföld számos városában és Bukarestben is utcai tüntetést szerveztek 
tegnap a medvetámadásokat megelégelő, javaikat, állataikat és életüket fél-
tő gazdák, politikusok, szakemberek. A tiltakozók petícióban kérték, vezes-
sék vissza a felelős vadgazdálkodást, és tegyék lehetővé az azonnali beavat-
kozást, ha emberélet forog veszélyben. Tánczos Barna környezetvédelmi 
miniszter bevallása szerint elkeseredett emberekkel találkozott a tegnapi, a 
tervezettnél „kényszerből” szerényebb bukaresti megmozduláson. Eközben 
Markó Bálint biológus, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem rektorhelyettese 
lapunknak úgy fogalmazott: nem ellenségképre, hanem párbeszédre van 
szükség, a zöldtárca által kilátásba helyezett sürgősségi beavatkozás csak 
egy eleme a medveprobléma megoldáshalmazának.

Meddig lehet húzni? Az embereknek elegük van a ragadozók jelentette állandó fenyegetettség érzéséből, megoldásokat követelnek a hatóságoktól

Helyén maradhat
a Cîțu-kormány
A továbbiakban is teljes jogú 
miniszterelnökként irányíthatja 
a kormányt Florin Cîțu, miután 
tegnap a parlament két háza eluta-
sította a kabinetje ellen benyújtott 
bizalmatlansági indítványt. A 
kormányt a PSD szerette volna 
megbuktatni a rossz gazdasági 
eredményekre hivatkozva, Cîțu 
azonban úgy vélte: azért szaba-
dulnának meg tőle, mivel benne 
látják legfőbb ellenfelüket.  5.»

Egyesítik a váradi
kórházakat
A hatékonyság növelését, az 
adminisztrációval járó kiadások 
csökkenését, és nagyjából 2 millió 
eurós többletbevételt remélnek 
a nagyváradi városi és megyei 
kórház egyesítésétől a hatóságok. A 
tegnapi bejelentés szerint szeptem-
berre zárulhat le a fúzió, amelyre 
az egészségügyi miniszter már elvi 
beleegyezését adta.  2.»

Alkotmányellenes
Weber leváltása
Alkotmányellenesen váltotta le 
a parlament Renate Webert a 
hónap közepén az ombudsmani 
tisztségből – döntötte el tegnap 
az alkotmánybíróság. A források 
szerint a talárosok egyhangúlag 
hozták meg az ítéletet, mivel 
Webernek nem adtak módot a vé-
dekezésre a leváltása előtt. Ennek 
nyomán ismét elfoglalhatja helyét 
az állampolgári jogok biztosának 
székében.  5.»

Szlovákia bünteti az
exkommunistákat
Egyelőre nem ragadós a térség or-
szágainak a példája, a volt magas 
rangú kommunista funkcionáriu-
sok nyugdíjának kérdése többször 
felmerült az utóbbi években Romá-
niában is, de konkrét intézkedés 
nem történt ezekkel kapcsolatban. 
Pedig csaknem 80 ezer lejes nyug-
díjat is folyósítanak egy egykori 
kommunista ügyésznek, aki 
Colibași börtönének parancsnoka 
is volt.  6.»

 » Csak az év 
első felében 
1500 esetben 
kértek segítsé-
get a nagyvadak 
miatt. Öt év alatt 
121 olyan eset 
volt, amikor a 
medvék embert 
sebesítettek 
meg.
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Jobban teljesítettek
a magyar nyolcadikosok  2.»

Ismét elhúzódik a személyazonossági
igazolványok cseréje  8.»

A magyar napokat is finanszírozza
a kolozsvári önkormányzat  9.»

 3., 4.
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