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A következő kormányülés napi-
rendjén szerepelhet a medvetá-
madás esetén azonnali beavat-
kozást lehetővé tevő sürgősségi 
rendelettervezet; a jogszabály-
javaslat Tánczos Barna környe-
zetvédelmi miniszter bejelentése 
szerint már elkészült.

 » KRÓNIKA

V églegesült a medvetámadás 
esetén az azonnali beavatko-
zást lehetővé tevő sürgősségi 

kormányrendelet-tervezet – jelen-
tette be Tánczos Barna környezetvé-
delmi, vízügyi és erdészeti miniszter 
a közösségi oldalán. Az RMDSZ-es 
tárcavezető közölte, úgy egészítették 
ki a rendelet-tervezetet, hogy az tar-
talmazza belügyminisztérium és az 
Országos Állategészségügyi és Élel-
miszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) 
szakmai javaslatait. „Elhárítottunk 
minden jogi és értelmezési akadályt, 
így a kormány a következő ülésen 

elfogadja az erre vonatkozó jogsza-
bályt” – közölte Facebook-bejegyzé-
sében a miniszter.

Kelemen Hunor miniszterelnök-he-
lyettes a múlt héten úgy nyilatkozott, 
hogy a bukaresti kabinet ezen a héten 
fogja elfogadni a jogszabály-javasla-
tot, amely azonnali beavatkozást tesz 
lehetővé a medvetámadások esetében. 
A Florin Cîțu vezette kormány szerdai 
ülésén azonban nem történt meg a ha-
tározat elfogadása. 

A javasolt módosítás értelmében 
egyébként miután a 112-es segélyhívó 
számon jelentik a medvetámadást, 
értesíteni kell a településen működő, 
azonnali beavatkozásra jogosult csa-
patot, amelynek tagja a polgármes-
ter (hiányában az alpolgármester), 
a helyi csendőrség egy tagja, a va-
dásztársaság vagy a vadászegyesület 
technikai szakszemélyzete, valamint 
egy állatorvos. A medve eltávolítását 
lehetővé tevő azonnali beavatkozás 
három módszer alapján történhet: a 
nagyvad elhajtása, a nagyvad altatá-
sa és áthelyezése, abban az esetben 
pedig, amikor gyakran visszatér a te-

lepülésre, és közvetlen veszélyt jelent 
az emberi életre, kárt tesz a javak-
ban, jószágokban, eutanáziát vagy 
kilövést kell alkalmazni. A tervezet 
lehetővé tenné, hogy a polgármester 
– vagy hiányában az alpolgármester 
– által vezetett csapat a helyszínen 
hozzon döntést, nem kell senki más-
hoz fordulni jóváhagyásért.

Tánczos Barna miniszter a Króni-
kának júniusban adott interjúban 
elmondta: az elmúlt öt évben meg-
tízszereződött a medveveszély miatt 
kezdeményezett segélyhívások szá-
ma, és míg öt évvel ezelőtt nyolc me-
gyéből, idén már 13 megyéből kértek 
segítséget a medvék megjelenése mi-
att. Június 29-én a medvepopuláció 
szabályozásáért és a veszélyes vadak 
kilövéséért tüntettek Hargita és Ko-
vászna megye több településén, vala-
mint Bukarestben. A tüntetők petíciót 
intéztek a kormányhoz, hogy gyorsít-
sa fel a veszélyes állatok kilövésének 
engedélyezését, amely jelenleg na-
gyon körülményes és bürokratikus. 
Pénteken a tusnádfürdőiek is felvo-
nulást szerveztek.

 Erdélyi tudósítások 2021. július 16–18.
péntek–vasárnap

Koalíciós cicaharcból
magyarellenes hergelés

Mindeddig úgy tűnt, hogy a bírák és ügyészek által elkövetett 
bűncselekményeket vizsgáló ügyészség felszámolása kap-
csán az RMDSZ és az USR–PLUS között kirobbant vita nem 
emelkedik ki a Romániában megszokott politikai viták sorá-
ból. Akár még legyinthettünk is, hogy egyszerű koalíciós cica-
harcról van szó. Stelian Ion igazságügy-miniszter jóvoltából 
azonban az ügy immár más szintre került: a magyarellenes-
ségére és a potenciális diplomáciai botrányéra. Az ügy hátte-
re elvileg egyszerű: miközben Stelian Ion és az USR–PLUS a 
különleges ügyészség feladatköreit az Országos Korrupcióel-
lenes Ügyosztálynak (DNA) adná át, az RMDSZ – tekintettel 
arra, hogy a DNA tevékenysége vitatott – inkább a legfőbb 
ügyészségen látná szívesen őket. Stelian Ion és pártja, az 
USR–PLUS számára azonban a jelek szerint szimbolikus 
jelentőséggel bír az ügy, illetve a nyilvánosság előtt is azzá 
kívánják tenni. Az USR, illetve a vele hamarosan fuzionáló 
PLUS az elmúlt években azzal szereztek maguknak támo-
gatottságot, hogy az igazságszolgáltatás kérlelhetetlen vé-
delmezőinek szerepében tetszelegtek, amikor a kormányzó 
Szociáldemokrata Párt (PSD) – nem egy esetben az RMDSZ 
támogatásával – vitatható törvénymódosításokkal kívánta 
átalakítani az igazságszolgáltatás működését a gyanú sze-
rint azért, hogy megóvja a felelősségre vonástól korrupciós 
gyanúba keveredett vezető politikusait. Ugyanakkor a DNA 
kapcsán is egyre kevésbé vált hihetővé, hogy makulátlan 
grállovagok működtetik. A titkosszolgálatokkal megkötött 
együttműködési paktumok, illetve számos magyarügyben 
játszott dicstelen szerep – például a marosvásárhelyi római 
katolikus gimnázium elleni nacionalista román hadjárat vagy 
egyes politikusok vádemelés nélkül végződött meghurcolá-
sa – alaposan megtépázta a képet, hogy a DNA mindenféle 
önérdektől, illetve politikai és titkosszolgálati befolyástól 
mentesen tevékenykedik. A korábbi PSD-kormány – szintén 
RMDSZ-es támogatással – ennek nyomán hozta létre a most 
felszámolásra ítélt ügyészi részleget, amelynek feladata az 
ügyészek visszaéléseinek kivizsgálása. Az ellenzék – főleg az 
USR–PLUS –, illetve az általa fellármázott és „objektíven tá-
jékoztatott” nyugati fórumok viszont hiszik és vallják, hogy az 
intézményt a bírák és ügyészek megfélemlítésének céljával 
hozták létre. Ebben lehet is némi részigazság – a DNA kap-
csán is láthatjuk, hogy egy mégoly jó szándékkal létrehozott 
intézmény is szolgálhat rossz célokat. Viszont az USR–PLUS 
és Ion most nagyon fel akar mutatni valami kormányzati 
eredményt, ezért igazi DNA-tálibként, szektás meggyőződés-
sel mártírt kíván faragni a korrupcióellenes ügyészségből, 
amikor arról beszél: annak ellenzése, hogy megkapja a fel-
számolandó ügyészség hatásköreit, egyenértékű a korrupció 
elleni harc akadályozásával. A miniszter azonban képes volt 
még ennél is jobban elvetni a sulykot: egyenesen azt vizio-
nálja, hogy ha nem a DNA vizsgálhatja az ügyészeket, az EU 
továbbra is fenntartja az igazságügyi reformok és a korrup-
cióellenes harc megfi gyelését célzó mechanizmust, aminek 
a feloldását több nyugat-európai ország – amúgy teljesen 
indokolatlanul – a schengeni csatlakozás feltételéül szabta. 
Ráadásul Ion kínjában a mindenkori román politikusok ulti-
ma ratióját vette elő: a magyarellenességet. Erre rendszerint 
akkor kerül sor, amikor valamilyen kényelmetlen témáról el 
kell terelni a fi gyelmet, vagy elfogynak az észérvek. A tár-
cavezető aljas és alattomos módon azzal próbálta a román 
közvéleményt a maga oldalára állítani, hogy azt inszinuálta: 
az RMDSZ valójában a magyar kormány „ügynöke”, mivel 
Budapest célja az, hogy megakadályozza Románia schen-
geni csatlakozását. Ami természetesen nem igaz – a magyar 
kormány képviselői évek óta nem győzik hangsúlyozni, hogy 
céljuk Románia felvétele a schengeni övezetbe. Ezzel persze 
Ion is tisztában van. De egyrészt kihasználva, hogy a magyar 
kormány renoméja a brüsszeli fórumokkal folytatott szuve-
renitásharc miatt nem a legjobb, másrészt a románok fogé-
konyságát a magyar témák iránt, úgy igyekszik megnyerni 
az RMDSZ-szel folytatott vitát, hogy a magyarok ellen hergel. 
Ezzel is igazolva, hogy a liberalizmus csupán máz – ha poli-
tikai hasznot remél tőle, az USR magát legeurópaibbként fel-
tüntetni kívánó politikusa is szívesen magyarozik egyet. Akár 
diplomáciai konfl iktust is kockáztatva – a magyar fél önmér-
sékletének jele, hogy egy ilyen, kormánytagtól származó, el-
fogadhatatlan kĳ elentés után nem kérette be a román nagy-
követet. Mindezek nyomán leszögezhető: arról továbbra is 
lehet pró és kontra érvekkel vitázni, hogy a bírák és ügyészek 
kétes ügyeinek felderítése a legfőbb ügyészség vagy a DNA 
dolga. Az viszont teljesen egyértelmű, hogy a magyarellenes 
hergelés után Stelian Ionnak egy magát civilizáltnak tartó or-
szág kormányában nem lenne helye.
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VEZÉRCIKKMÉG VÁRNI KELL A KÉRDÉST SZABÁLYOZÓ KORMÁNYHATÁROZATRA

Késik a medvekárok rendezése
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 „Mathias T-Rex”. Angol nyelvű feliratot festettek fel a kincses város jelképére

A Művelt Románia projekt első 
eredményei 2030-ban látszanak 

majd meg – jelentette ki Sorin Cîmpe-
anu oktatási miniszter. „Az első való-
ban lényegi eredmények a 2030-as év-
ben fognak meglátszani. Addig évről 
évre és félévenként eredményeket kell 
látnunk. Ezalatt a kilenc év alatt min-
dent megteszünk, hogy jobb legyen, 
mint amilyen most, és mint amilyen 
lenne, ha nem kezdenénk bele a vál-

toztatásokba. Jobbá tesszük. Nem az a 
cél, hogy ne legyen rosszabb, hanem 
hogy jobb legyen, ám konkrét és tö-
meges eredményeket leghamarabb 
2030-ban láthatunk” – fogalmazott 
Cîmpeanu az Antena 3 hírtelevízió 
szerda esti műsorában.

Arra a kérdésre, nem tart-e attól, 
hogy ha időközben más kerül hata-
lomra, akkor nulláról kezdi az ok-
tatási rendszer reformját, ahogyan 

történt ez nem is egyszer, Cîmpeanu 
leszögezte: „Nyilvánvalóan félek. 
És éppen azért, mert félek, minden 
erőmmel és minden energiámmal 
erre összpontosítok, és ezért nem be-
szélek konkrét részletekről, a Művelt 
Románia projekt előírásainak alkal-
mazásáról addig, amíg nem konzul-
tálunk minden féllel, hogy megta-
láljuk a közös nevezőt, és mindez 
koherens legyen”. (B. E.)

 » P. A.

Megrongálták Kolozsvár egyik 
legfőbb jelképét, a Főtéren 

álló Mátyás-szoborcsoportot – adta 
hírül csütörtökön Facebook-olda-
lán Oláh Emese alpolgármester. Az 
emlékmű talapzatára egy T betűt 
fi rkáltak a Rex felirat elé (valószínű-
leg a Tyrannosaurus rex nevű dino-
szauruszfajra akartak utalni), alá 
pedig a következő, helytelen angol 
nyelvű szöveget mázolták: „This is 
what 2021 work is. Clean it. Do you 
think, new-Rex is better than me? 
Never! („Így működik 2021. Taka-
rítsd le. Azt hiszed, az új Rex jobb, 
mint én? Soha!”). A végén pedig 
egy Andra kezdetű aláírás szerepel. 
„Feljelentést fogunk tenni ismeret-
len tettesek ellen, hiszen felháborí-
tó, hogy Kolozsvár egyik legikoniku-
sabb műemlékét ismét támadás éri. 
Mélységesen elítélem a tettet, és a 
következő időszakban azon fogunk 
dolgozni, kamerákat helyezzenek 
ki a szobor köré. A szobrot mielőbb 
megtisztítjuk és visszaállítjuk erede-
ti formájába” – közölte Oláh Emese. 
Ugyanakkor miközben az RMDSZ-es 
alpolgármester azt ígérte, a követ-
kező időszakban azon fog dolgozni, 
hogy kamerákat helyezzenek ki a 
szobor köré, egy hozzászóló éppen 

a bejegyzéséhez fűzött linkkel hívta 
fel a fi gyelmét, hogy maga a kolozs-
vári polgármesteri hivatal működtet 

webkamerát a Főtéren. Ennek segít-
ségével tehát egyáltalán nem nehéz 
azonosítani a szoborgyalázó(ka)t.

Művelt Románia: eredmények csak 2030-ban

Megrongálták a kolozsvári Mátyás-szobrot




