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Első olvasatban megvitatta a 
bukaresti kormány csütörtöki 
ülésén a veszélyes medvékkel 
szembeni azonnali beavatkozást 
szabályozó sürgősségi rende-
letet. Egy nappal korábban a 
koalíció vezetői elvi beleegye-
zésüket adták a Tánczos Barna 
környezetvédelmi miniszter által 
ismertetett tervezethez. Döntés 
jövő héten várható.

 » KRÓNIKA

M egtárgyalta szerdai ülésén a 
bukaresti kormánykoalíció a 
veszélyes medvékkel szembe-

ni beavatkozást szabályozó sürgősségi 
kormányrendelet tervezetének főbb 
elemeit – jelentette be az ülést követő-
en Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális 
Párt (PNL) elnöke. A román képviselő-
ház elnöki tisztségét is betöltő politi-
kus úgy nyilatkozott, a koalíciós pártok 
elvi hozzájárulásukat adták a Tánczos 
Barna környezetvédelmi miniszter 
által ismertetett tervezethez annak je-
lenlegi formájában, a jogszabály-ter-
vezet néhány részletét még véglegesí-
teni kell. Florin Cîţu kormányfő nem 
vett részt a koalíciós egyeztetésen, a 
nagyobbik kormánypárt elnökének 
azonban meggyőződése, hogy a mi-
niszterelnöknek sincs ellenvetése a 
tervezettel kapcsolatban. Ludovic Or-
ban szerint ugyanis egyértelmű, hogy 
egyre gyakoribbá vált a medvék jelen-
léte a lakott területeken. „Parafrázissal 
élve: »szeretem a medvéket, de jobban 
szeretem az embereket«, és azt gondo-
lom, szükség van egy mechanizmusra, 
amely a lakott területen felbukkanó 
medvékkel szembeni fellépést szabá-
lyozza” – fogalmazott Orban. A PNL 
elnöke hozzátette, a tervezet megha-
tározza azokat a helyzeteket, amelyek-
ben szükség van a beavatkozásra, és a 
lépcsőzetesség elvét követi.

Tánczos Barna környezetvédelmi 
miniszter úgy nyilatkozott a koalíci-
ós ülést követően, hogy a sürgősségi 
rendelet tervezetét bemutatja a mi-
niszterelnöknek is, és csütörtöki ülé-
sén a kormány első olvasatban már 
megvitathatja. Ez meg is történt az 
RMDSZ tárcavezetőjének csütörtöki 
Facebook-bejegyzése szerint. Ebben 
emlékeztetett: a kormányrendelet-ter-
vezet három lépcsőben, fokozatosan, 
a kockázati besorolások függvényében 
tenné lehetővé az azonnali beavatko-
zást a medvetámadások megelőzése 
és visszaszorítása érdekében. Az azon-
nali beavatkozásnak három formája 
lehet: a nagyvad elhajtása, a medve 

elaltatása és áthelyezése, valamint 
az eutanázia vagy kilövés módszere. 
A tervezetről várhatóan a jövő heti 
kormányülésen döntenek – közölte 
Tánczos Barna, amit Kelemen Hunor 
miniszterelnök-helyettes, RMDSZ-el-
nök is megerősített.

Tánczos nemrég közölte, hogy elké-
szült, és ezen a héten tárcaközi jóvá-
hagyási eljárás alá kerül a jogszabály-
tervezet, amely azonnali beavatkozást 
tesz lehetővé medvetámadások eseté-
ben. Meggyőződésének adott hangot, 
miszerint minden politikai párt elsőd-
legesnek tekinti majd az emberéletek 
megmentését, és közösen hozzák meg 
a legjobb döntést annak érdekében, 
hogy megvédhessék az embereket. 
Tánczos Barna a Krónikának június 

végén adott interjúban elmondta: ami-
kor emberéletek forognak veszélyben, 
azonnal be kell avatkozni, ahogy a tűz-
oltók is teszik. A jelenlegi szabályozás 
szerint hatvan napon belül lehet kilőni 
vagy eltávolítani a problémás egyede-
ket és a művelet rendkívül sok bürok-
ráciával jár. A miniszter közölte, hogy 
az elmúlt öt évben megtízszereződött 
a medveveszélyt jelző sürgősségi hí-
vások száma Romániában, és míg ko-
rábban kilenc, idén már 13 megyében 
kértek segítséget a medvék miatt. Az 
elmúlt hetek során hatszor támadott 
emberre a ragadozó Hargita és Kovász-
na megyében – legutóbb a háromszé-
ki Gelencén egy gyermeket sebesített 
meg a vad –, az áldozatokon műtétet 
kellett végrehajtani.
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A liberális ikon Cioloș a
gonosz Magyarország ellen

Úgy néz ki, hogy a jó Dacian Cioloș, az Európai Parlament 
Renew Europe nevű, liberális és szélsőliberális pártokat tö-
mörítő frakciójának vezetője már most szügyig beleállt a jövő 
év áprilisában esedékes magyarországi választások kampá-
nyába: a liberálisokra olyannyira jellemző tolerancia és de-
mokratikus gondolkodásmód jegyében keresztes hadjáratot 
hirdetett a demokratikusan megválasztott, konzervatív ma-
gyar kormány ellen.

Cioloș, aki amúgy a Bukarestben az RMDSZ-szel koalíció-
ban kormányzó USR–PLUS társelnöke, nevezett frakció veze-
tőjeként – persze a tagpártok, köztük a magyarországi Mo-
mentum támogatásával – még múlt héten levélben fordult 
Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság (EB) elnöké-
hez, amelyben azt kérte, hogy amíg néhány, a frakciója által 
támasztott feltételt nem teljesít a magyar kormány, addig az 
EB ne hagyja jóvá a koronavírus okozta gazdasági válságból 
való kilábalást célzó, hétmilliárd euró uniós támogatásból 
megvalósítani szándékozott újjáépítési tervet.

A héten pedig diadalittasan kürtölte világgá, hogy az EB 
megfogadta a sajátja mellett az EP egyéb, szélsőbalos frak-
ciói által is szorgalmazott javaslatot – igaz, a brüsszeli tes-
tület egyik tagja ezt azonnal megcáfolta. Cioloș a „haladó” 
körök által meghonosított bükkfanyelvet használva a „rend-
szerszintű” magyarországi korrupcióra hivatkozva kérte a 
Magyarország, a magyar polgárok számára ártalmas dön-
tés meghozatalát. Ami, valljuk be, épp egy román politikus 
részéről meglehetősen vad indok, lévén hogy Romániában 
akár államformává is nyilváníthatnák a korrupciót.

Azonban nyugodjon meg mindenki: a korrupciós vádak 
csupán ürügynek számítanak. Cioloș valójában egy politi-
kai, ideológiai alapú hadjáratba állt bele, amelynek egyetlen 
célja van: kívülről beavatkozva minél jobban meggyengíteni 
a konzervatív, az EP pártjainak jelentős része és az EB által 
képviselt, sokszor szélsőségesen liberális ideológiákkal 
szembeszegülő magyar kormányt, hogy a jövő évben ese-
dékes parlamenti választások előtt így próbáljon segítséget 
nyújtani a szélsőliberális Momentumtól a Gyurcsány-féle, a 
határon túli magyarok ellen folyamatosan uszító DK-n át a 
most éppen nem annyira szélsőjobbnak tartott Jobbikig tartó 
ellenzéki összefogásnak. A cél világos: ha bármilyen ürügy-
gyel sikerül elérni, hogy Magyarország ne, vagy csak késve, il-
letve az eredetileg lefektetett szabályok között nem szereplő, 
utólag kitalált feltételek mellett kapja meg a neki járó uniós 
pénzeket, az reményeik szerint jelentős presztízsveszteséget 
okozna az Orbán-kormánynak. A korrupció meghatározása 
egyébként ebben a felállásban nagyon egyszerű: ha egy or-
szágban nem baloldali vagy a mai értelemben vett liberális, 
esetleg a balliberálisok ideológiai és retorikai kottájából ját-
szó, csak nevében jobboldali kormány van hatalmon, akkor 
ott rendszerszintű korrupció és a sajtószabadságot eltipró 
diktatúra van. Ha viszont baráti-elvtársi pártok kormányoz-
nak, amelyek kritikátlanul elfogadnak minden eszementsé-
get, amit rájuk akarnak kényszeríteni, akkor tombol a prog-
resszív Kánaán.

Egyébként Cioloș részéről igazán fi gyelemre méltó az az 
igyekezet, amellyel a Magyarország elleni kampányt vezeti. 
Akár még el is hihetjük, hogy mélységes liberális meggyőző-
dés hajtja, illetve az, hogy korábbi mezőgazdasági EU-biztos-
ként ideológiai szempontból a brüsszeli eurokrácia hűséges 
katonájává vált.

Pályafutásának korai szakaszát tekintve azonban akár 
neofi ta buzgalomra is gyanakodhatunk, fi atal egyetemista 
korában ugyanis még meglehetősen távol állt a liberális 
eszméktől: a szélsőséges, magyargyűlölő Vatra Româ-
nească ifjúsági szervezetének egyik vezetője volt, és bár 
tagadja, egyes dokumentumok tanúsága szerint az ugyan-
csak magyargyűlölő Román Nemzeti Egységpárt (PUNR) 
ifjúsági szervezetében is vezető tisztséget töltött be. Akár 
vezetője volt a Funarjugendnek, akár nem, mindezek alap-
ján nehéz elhessegetni azt a gondolatot, hogy –  mai libe-
rális hitvallás ide, szabadelvű tolerancia oda – a Magyaror-
szág elleni támadás egyik mozgatórugója az, hogy román 
politikus lévén nagyon nem érzi jól magát, ha Budapesten 
jobboldali, Magyarország geopolitikai szerepének megerő-
sítésén dolgozó, és a határon túli magyar nemzetrészeket is 
erőteljesen támogató kormány van hatalmon.

Mindezek alapján már jóformán csak az hiányzik, hogy az 
elvtársi segítségnyújtást is felajánlja a Magyarországot most 
ismét pellengérre állító EU-s szerveknek a „fasiszta” magyar 
kormány ellen, mint annak idején, az 1956-is forradalom le-
verésekor az akkori bukaresti vezetők.

Igaz, már enélkül is méltó utódjuknak tekinthető.
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A kormány előtt a medveügy
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ROTánczos Barna a csütörtöki kormányülésen ismertette a tervezetet

Szinte mindig a vadra fi gyelmeztet a Ro-Alert Háromszéken

Statisztikák szerint az elmúlt két évben Háromszéken a legtöbb esetben 
medve jelenlétére fi gyelmeztettek a hatóságok a Ro-Alert rendszeren ke-
resztül. Idén a katasztrófavédelmi felügyelőség 81 Ro-Alert fi gyelmeztetést 
küldött ki, ebből 79 vonatkozott arra, hogy a településen vagy a közvetlen 
közelében felbukkant a medve. Tavaly a 60 üzenetből 49 szólt a medvékről. 
Az adatokat a Covasnamedia.ro helyi portál kérte ki a hatóságoktól; ezek 
alapján kiderül, hogy a megye területén leggyakrabban Előpatakon és Ozs-
dolán fi gyelmeztettek a medve jelenlétére. Csak idén Előpatakon 19 alkalom-
mal, míg Ozsdolán 14 üzenetben fi gyelmeztették a lakosságot a medveve-
szélyre. Összesen 28 településen hangzott fel legalább egy alkalommal idén 
a medvére fi gyelmeztető riasztás. A csendőröket az év első hat hónapjában 
142 alkalommal riasztották, hogy lépjenek közbe, és üldözzék el a medvét a 
településről. Ez kétszer annyi, mint tavaly egész évben, amikor 71-szer volt 
szükség csendőri beavatkozásra a medvék miatt. A háromszékiek a 112-es 
segélykérő hívószámon is több mint 140 alkalommal jelezték a medvék 
jelenlétét, míg tavaly az első félévben csak 42 hívás futott be medve miatt az 
egységes segélyhívószámra. Idén a leggyakrabban – 23-szor – Előpatakról 
és környékéről telefonáltak. Ráduly István, Kovászna megye prefektusa egy 
korábbi sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a statisztika nem is fedi a teljes 
valóságot, hiszen az emberek gyakran már nem kérnek segítséget a hatósá-
goktól, megpróbálják zajkeltéssel elűzni a vadat. Idén Kovászna megyében 
háromszor támadt emberre a medve: Zágonban, Sepsiszentgyörgy közelében 
és legutóbb Gelencén, amikor egy 8 éves kisfi út sebesített meg. (Bíró Blanka)
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Fogyatékkal él, üvegcsontú és mind-
össze 110 centi magas. Madarász 

Károlyt mégis veti szét az életkedv és 
a derű. A gyergyócsomafalvi férfi  gaz-
dálkodik, kürtőskalácsot süt, háziálla-
tokat tart, számítógépet javít, könyvel, 
biotermékeket forgalmaz. Leállítha-
tatlanul pörög. „Azt kell mondanom, 
hogy szerencsére ebbe születtem bele, 

így könnyebb volt ezt a helyzetet elfo-
gadni” – vallja különleges helyzetéről 
Madarász Károly. Amint a Nézőpont-
nak elmondta, sokszor gondolt arra, 
hogy miért pont vele történt ez, miért 
őneki kell betegnek lenni. – Túl kell 
tenni ezen magad. Mert, ha nem, ak-
kor nagy bajok lesznek – szögezte le 
a férfi , aki már nem is tartja számon, 
hogy hány csonttörése volt. Madarász 
Károly nem panaszkodik, sőt, valóság-

gal pörög, mindenbe belefog, amiben 
kihívást lát, vagy lehetőséget a moz-
gásra. Mindezek mellett fontosnak 
tartja, hogy a gyermekeknek alkalma 
legyen megismerni a mozgássérültek 
életét, nehézségeit ahhoz, hogy fel-
nőttként természetesen tudjanak vi-
szonyulni a fogyatékkal élő embertár-
saikhoz. A Nézőpont következő adása 
pénteken 12 órától lesz látható a Médi-
atér YouTube-csatornáján.

Madarász Károly: márpedig az élet szép




