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KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN SÜRGŐSEN BEAVATKOZHATNAK A HATÓSÁGOK

Azonnal eltávolítható 
az emberre veszélyes medve

Elfogadta a bukaresti kormány tegnap a településeken emberéletet veszé-
lyeztető medvék eltávolítását szabályozó sürgősségi rendeletet, amely lehe-
tővé teszi a ragadozók kilövését is. Tánczos Barna környezetvédelmi minisz-
ter közölte, a rendelet értelmében minden önkormányzatnál megalakul egy 
úgynevezett sürgősségi beavatkozó csapat, amelyet a polgármester vagy 
az alpolgármester vezet; szakmai vélemények alapján ez a testület dönt az 
azonnali eltávolítás módjáról, amely háromféle lehet: a nagyvad elhajtása, 
az altatása és áthelyezése, illetve az eutanázia vagy a kilövés. Florin Cîțu 
miniszterelnök szerint a mostani rendelet rövid távon nyújt megoldást a 
medveproblémára, hosszú távon rendelkezéseket kell kidolgozni a medve-
populáció szabályozásáról. 4.»

Vége a kukázásnak? Azonnal eltávolítható lesz minden olyan nagyvad, amely a településeken belül veszélyezteti a lakosságot

Diszkriminációügyi
kivárás két ügyben
Egyelőre kivár az Országos 
Diszkriminációellenes Tanács a 
közelmúlt két, a sajtó által feltárt 
magyarellenes megnyilvánulá-
sa kapcsán, ugyanis eddig – az 
ígéretek ellenére – sem a Fany 
buszsofőrje, sem pedig a szatmá-
ri orvos ügyében nem érkezett 
hozzájuk feljelentés. Asztalos 
Csaba a Krónikának elmondta, 
fi gyelik, mit lépnek helyi szinten, 
utána jöhet szóba hivatalból 
indított eljárás.  3.»

Nagy tervek a parajdi
sóbányában
Sokkal hatékonyabban, ugyan-
akkor energiatakarékosabb, 
biztonságosabb és környezetkí-
mélőbb módon végezheti majd 
a sókitermelést jövő tavasztól 
a parajdi sóbánya, ugyanis 
egy nagy értékű, elektromos 
árammal működő sókitermelő 
marógépet vásárol a vállalat. 
Közben turisztikai fejlesztéseket 
is terveznek.  6.»

Simogat is, 
pofoz is Brüsszel
Azt ugyan elismeri a jogállamiság 
romániai helyzetéről szóló jelen-
tésében az Európai Bizottság, 
hogy sikerült bizonyos előrelépést 
tenni az igazságügyi reform terén, 
de problémákra – így a korrup-
cióellenes küzdelem hiányos-
ságaira – is felhívja a fi gyelmet. 
Kitértek az ügyészeket vizsgáló 
ügyészség helyzetére is.  5.»

Történelmet ír 
a Sepsi OSK
Fennállása első európai kupa-
mérkőzését játssza ma a Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK labda-
rúgócsapata. A háromszékiek a 
Konferencia Liga második selej-
tezőkörében, a szlovákiai Nagy-
szombaton kezdenek, és tovább-
jutási reményekkel vágnak neki a 
nemzetközi kalandnak. 11.»

 » Annak ér-
dekében, hogy 
az azonnali 
beavatkozás 
elindulhasson, 
a lakosságnak 
a 112-es segély-
hívó számon 
kell jelentenie a 
medve jelenlétét 
vagy támadását.
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Orvosolnák a hatóságok
a krónikus gyógyszerhiányt  2.»

Visszatért a múlt század eleji
hangulat Szovátán  9.»
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Az amerikaiaknak kémkedő
magyarországi hírszerző 1., 2.
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