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 » KRÓNIKA

Az óvások elbírálása előtt 72,90 szá-
zalékos az átmenési arány az idei 

tanügyi véglegesítő vizsgán, ez több 
mint 3,5 százalékos növekedést jelent 
a tavaly jegyzett 69,17 százalékhoz ké-
pest – jelentette be tegnap az oktatási 
minisztérium. Az óvások benyújtása 
és elbírálása előtt 5782 pedagógusnak 
sikerült a véglegesítő vizsgája, ők 8-as 
és 10-es közötti általánost értek el. A 
minisztérium emlékeztet, hogy a sike-
res vizsgához legalább 8-as általános 
osztályzat kell. Az írásbeli teszt pont-
száma a végső média 70 százalékát 
teszi ki. A tárca tájékoztatása szerint 
az írásbeli vizsgán 8300 személy (a 
vizsgajelöltek 95,80 százaléka) jelent 

meg. Egy vizsgázót csalási kísérlet 
miatt kizártak, 366 tanár visszalépett, 
két dolgozatot pedig a dolgozatjavító 
központban érvénytelenítettek, tehát 
összesen 7931 személy maradt ver-
senyben – közölte az Agerpres hírügy-
nökség. Közülük 4156-an kaptak 8-as 
és 10-es közötti jegyet: 187 vizsgázó 
kapott 10-est, 701 pedig 9,50 és 9,99 
közötti osztályzatot ért el. 3232 vizsgá-
zó jegye 5-ös és 7,99 közötti volt, 543-
an pedig nem érték el az 5-öst sem. Az 
óvásokat ma is be lehet benyújtani, a 
végleges eredményeket július 28-án te-
szik közzé a vizsgaközpontokban és a 
Defi nitivat.edu.ro honlapon. A sikere-
sen vizsgázók túllépnek a pedagógusi 
karrier kezdő szakaszán, és később fo-
kozati vizsgákra iratkozhatnak be.

Javulás a tanügyi vizsgán
 » Z. I.

Az újabb felhőszakadások 15 me-
gye 36 településén okoztak ára-

dásokat, a tűzoltóknak több tucat, 
az árvíz miatt elszigetelődött turistát 
kellett biztonságos helyre kísérniük 
– tájékoztatott tegnap az Országos 
Katasztrófavédelmi Felügyelőség 
(IGSU). Az azt megelőző 24 óra törté-
néseit összefoglaló közlemény szerint 
Fehér, Argeş, Botoşani, Brassó, Ko-
lozs, Krassó-Szörény, Kovászna, Dâm-
boviţa, Hunyad, Neamţ, Olt, Prahova, 
Szeben, Tulcea és Temes megyében 
okozott gondokat a csapadékos idő-
járás. A katonai tűzoltóknak 19 ház-
ból, 56 udvarból és 70 pincéből vagy 
alagsorból kellett kiszivattyúzniuk 

a vizet, és több, a szél által kidöntött 
fát kellett eltávolítaniuk az utakról. A 
kidőlő fák három személygépkocsit 
rongáltak meg. Az IGSU szerint Ar-
geş megyében 20 turistát szigetelt el 
ideiglenesen az árvíz egy panzióban 
Rucăr településen, a Dâmboviţa me-
gyei Zănoaga kempingben pedig 25 
személy szigetelődött el. A Prahova 
megyei Buşteni-ben nyolc személyt 
kellett kimenekíteni megelőző jel-
leggel az ár elől. Florin Cîţu minisz-
terelnök kormánya tegnapi ülését kö-
vetően bejelentette, 148,7 millió lejes 
támogatást hagytak jóvá az áradások 
és földcsuszamlások által sújtott 17 
megye számára. A pénzt 243 telepü-
lés 1085 létesítményének helyreállí-
tására fordítják. 

Árvízkárok többtucatnyi településen

 » A katonai 
tűzoltóknak 19 
házból, 56 udvar-
ból és 70 pincé-
ből vagy alag-
sorból kellett 
kiszivattyúzniuk 
a vizet.

Azonnal eltávolítható lesz 
minden olyan nagyvad, amely a 
településeken belül veszélyezteti 
a lakosságot a román kormány 
sürgősségi rendelete értelmé-
ben. Florin Cîțu miniszterelnök 
szerint egy éven belül elkészül 
a romániai medvepopuláció 
ellenőrzését célzó hosszú távú 
stratégia is.

 » ROSTÁS SZABOLCS

E lfogadta a bukaresti kormány a 
településeken emberéletet ve-
szélyeztető medvék eltávolítását 

szabályozó sürgősségi rendeletet – 
jelentette be a kabinet tegnapi ülését 
követően Tánczos Barna környezetvé-
delmi, vízügyi és erdészeti miniszter. 
A többhetes előkészítést követően 
elkészült rendelet értelmében azon-
nal eltávolítható lesz minden olyan 
nagyvad, amely a településeken belül 
veszélyezteti a lakosságot. Valameny-
nyi önkormányzatban megalakul az 
azonnali sürgősségi beavatkozást 
végrehajtó csapat, amelyet a polgár-
mester vagy esetenként az alpolgár-
mester irányít a törvény értelmében. 
Ők azok az illetékesek, akik a jogsza-
bályban foglaltak szerint a szakmai 
vélemények alapján meghozzák a 
döntést az azonnali eltávolítás mód-
járól, amely háromféle lehet: a nagy-
vad elhajtása, altatása és áthelyezése, 
valamint eutanáziája vagy kilövése.

Tánczos Barna közölte, meggyő-
ződése, hogy nem Bukarestből kell 
megmondani, melyik az a medve, 
amely rettegésben tart egy települést. 
„Ezért decentralizáltuk a döntéshoza-
tali folyamatot: a polgármester vagy 
alpolgármester, a helyi viszonyokat 
ismerve, a szakmai vélemények és a 
kockázati besorolás alapján dönti el, 
hogy melyik beavatkozási módszert 
alkalmazzák” – jelentette ki a kör-
nyezetvédelmi miniszter. Az RMDSZ-
es tárcavezető hozzátette, az új kor-
mányrendelet garancia továbbá arra 
is, hogy a polgármesterek ne féljenek 
megvédeni a közösségüket a veszély-
től és bátran, törvény szerint járhas-
sanak el. Florin Cîțu miniszterelnök 

a kormányülést követő sajtónyilatko-
zatában elmondta, a most elfogadott 
rendelet a kérdés rövid távú megol-
dását szolgálja, egy éven belül elké-
szül a medvepopulációra vonatkozó 
átfogó stratégia. „A környezetvédelmi 
minisztérium felelőssége és feladata 
kidolgozni és előterjeszteni a medve-
állomány ellen őrzését célzó hosszú 
távú stratégiát. A tárca államtitkárá-
tól úgy tudom, hogy már létezik is egy 
ilyen projekt, és legkésőbb egy éven 
belül gyakorlatba ültethetjük” – je-
lentette ki Florin Cîțu.

A minisztérium által ismertetett 
kormányhatározat három lépcsőben, 
fokozatosan teszi lehetővé az azon-
nali beavatkozást. Annak érdekében, 
hogy az azonnali beavatkozás elin-
dulhasson, a lakosságnak a 112-es 
hívószámon kell jelentenie a medve 
jelenlétét vagy a medvetámadást, ezt 
követően a segélyszolgálat értesíti az 
adott településen működő, azonna-
li beavatkozásra jogosult csapatot. 
Ennek tagjai a polgármester vagy az 
alpolgármester, a helyi csendőrség 
tagjai, a helyi vadásztársaság vagy 
vadászegyesület technikai szaksze-
mélyzete, valamint egy állatorvos. 
Amennyiben egy önkormányzatnak 
nincs szerződése a vadgazdálkodási 
alappal, vagy az adott vadgazdálko-
dási szakember nem tud jelen lenni 
a bevetésen, akkor ezekben az ese-
tekben az erdészeti őrség szaksze-

mélyzetének kell jelen lennie. Szép 
Róbert, a környezetvédelmi minisz-
térium RMDSZ-es államtitkára rá-
mutatott, az elaltatott és áthelyezett 
példányokra nyomkövető nyakörv 
kerül, amelyet a szaktárca költségve-
téséből fedeznek. Mint minden sür-
gősségi kormányrendelet elfogadása 
után, a szaktárcának el kell fogad-
nia az alkalmazási módszertant is. 
Mindeközben a sürgősségi kormány-
rendelet már hatályban lesz, így az 
önkormányzatok számára megadatik 
a lehetőség arra, hogy mindaddig, 
amíg az adminisztratív procedúrák 
tisztázódnak, a vadásztársaságokkal 
és az állatorvosokkal kötött szerződés 
hiányában az erdészeti őrség szolgál-
tatásait vegyék igénybe.

Az elmúlt időszakban megsokasod-
tak a medvetámadások az országban, 
különösen a Székelyföldön, ahol az 
elmúlt hónapban hat esetben támadt 

SÜRGŐSEN BEAVATKOZHATNAK A HATÓSÁGOK, HOSSZÚ TÁVÚ STRATÉGIA IS KÉSZÜL A NAGYVAD POPULÁCIÓJÁNAK ELLENŐRZÉSÉRE

Azonnal eltávolítható a veszélyes medve

Tánczos Barna: nem Bukarestből kell megmondani, melyik medve tartja rettegésben a települést
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emberre a nagyvad, a súlyos sérü-
lések miatt az áldozatok minden 
esetben kórházi ápolásra, műtétre 
szorultak. A térségben mindenna-
posak a riasztások a ragadozó lakott 
településekre történő behatolása 
miatt. Hargita és Kovászna megye 
több településén, valamint Buka-
restben június végén demonstrációt 
rendeztek a medvepopuláció szabá-
lyozásáért és a veszélyes vadak ki-
lövéséért, a főleg állattartó gazdák 
szakmai egyesületei által szervezett 
megmozdulásokat a két megye he-
lyi önkormányzati vezetői is támo-
gatták. A tüntetők petíciót intéztek 
a kormányhoz, hogy gyorsítsa fel 
a veszélyes állatok kilövésének 
engedélyezését, amely jelenleg na-
gyon körülményes és bürokratikus. 
Szóvá tették, hogy féltik a saját és 
családjaik biztonságát, lassan már 
nem mernek kimenni az erdőbe, 
de még településeik utcáira sem az 
egyre inkább felbátorodó medvék 
miatt, amelyek még nappal is be-
mennek a településekre.

Romániában azóta okoz egyre 
több gondot a túlszaporodott med-
veállomány, miután 2016-ban a Da-
cian Cioloș vezette technokrata kor-
mány betiltotta a medvevadászatot. 
A környezetvédelmi minisztérium 
becslése szerint az országban 6450 
és 7200 között lehet a vadon élő 
medvék száma (más adatok szerint 
a populáció létszáma 9000-nél is 
nagyobb), miközben az optimális 
szám 4000 lenne. A medveállo-
mány szabályozását hevesen ellen-
zik a környezetvédelmi szervezetek, 
amelyek szerint a vadásztársaságok 
üzleti érdekei állnak a szabályozási 
kérdések hátterében.

 » A polgár-
mester vagy 
alpolgármester, 
a helyi viszo-
nyokat ismer-
ve, a szakmai 
vélemények és 
a kockázati beso-
rolás alapján 
dönti el, hogy 
melyik beavat-
kozási módszert 
alkalmazzák.

Áttelepítették a Tusnádfürdőn házakba behatoló hárombocsos anyamedvét

Távoli vadászterületre telepítették át tegnapra virradóra azt a hárombocsos anyamedvét, amely 
az elmúlt hónapokban több tucat házba és épületbe tört be Tusnádfürdőn. Butyka Zsolt, a Hargita 
megyei üdülőváros polgármester elmondta, az anyamedvének már vasárnap kihelyezték a csalit, és 
a nagyvad kedd este érkezett a település sportpályájának közelébe. Itt a vadászoknak sikerült alta-
tólövedékkel elaltatniuk és befogniuk, a három bocs azonban visszafutott az erdőbe, és csak órák 
múlva tért vissza. A felnőtt állatot egy távoli vadászterületre szállították át, a három bocsot pedig a 
Nagy-Hagymás lábánál működő medve-visszavadító központba vitték. Butyka Zsolt szerint jelenleg 
6–8 medve jár le minden este Tusnádfürdőre. A település lakói a közelmúltban tiltakozó felvonulást 
is szerveztek a tarthatatlan helyzet miatt.




