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Egyértelmű: diszkriminatív
Megbírságolták Băsescut sértő kijelentése miatt
• Az Országos Diszkri-
minációellenes Tanács 
ötezer lejes bírságot 
szabott ki Traian 
Băsescura, amiért a 
volt államfő a gyer-
gyóditrói pékségben 
kialakult tavalyi mun-
kakonfliktus kapcsán 
kijelentette: „a ma-
gyarok úgy általában 
nagyon komplexusos 
emberek, komplexusa-
ik miatt pedig képtele-
nek másokat elviselni 
maguk mellett”.

Az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) hétfői közleményé-
ben emlékeztet, a jelenleg 

európai parlamenti képviselőként 
tevékenykedő román politikust 
Brassai Hunor, az EMNP maros-
vásárhelyi szervezetének elnöke, 

a Minta ifj úsági szervezet 
vezetője jelentette fel nyi-
latkozata miatt. Brassai 
feljelentésére a diszkrimi-
nációellenes tanács írásos 
választ küldött, melyben 
tájékoztatták: kivizsgálták 
a szóban forgó nyilatkoza-
tot, amelyet egyértelműen 
diszkriminatívnak talál-

tak, és ezért Traian Băsescut 
5000 lejes bírság megfi zetésére 
kötelezik. Az Országos Diszkrimi-
nációellenes Tanács (CNCD) nem-
zetközi példákra, nemzetközi sza-
bályozásokra, valamint Románia 
alkotmányára hivatkozva hozta 
meg döntését.

Legyen figyelmeztető jel

Az ügy kapcsán Brassai Hunor a 
közlemény szerint elmondta: mi-
vel a CNCD hivatalból nem indított 
eljárást a román politikus nyilat-
kozatát követően, ezért köteles-
ségének érezte, hogy feljelentést 
tegyen a súlyosan magyarellenes 
kijelentés miatt. „E mostani eset 
is legyen fi gyelmeztető jel minda-
zoknak, akik úgy érzik, büntetle-
nül támadhatják és sértegethetik 
közösségünket: az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt vezetőiként, vala-

mint közösségünkért felelősséget 
vállaló erdélyi magyarokként is 
őrködni fogunk, hogy minden 
rendelkezésünkre álló eszközzel 
még idejében felléphessünk az 
egyre inkább teret nyerő és állami 
szintre emelt magyarellenességgel 
szemben – nyilatkozta a Minta el-
nöke. – Az Országos Diszkriminá-
cióellenes Tanács döntésével is azt 
kívánjuk üzenni – nemcsak Traian 
Băsescunak, hanem minden ma-
gyargyűlölő politikusnak –, hogy 
nem engedünk teret a magyarelle-
nességnek, a provokációnak és a 
megbélyegzésnek, valamint eluta-
sítjuk mindazokat a törekvéseket, 
melyekkel éket kívánnak verni 
az őshonos magyar közösség és a 
többségi társadalom közé.”

Ötezer lejes bírság megfize-
tésé re kötelezik Traian 

Băsescut diszkriminatív 
nyilatkozata miatt
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J úniusban támadt egy 54 éves 
férfi ra – akinek megmentéséért 

hat órát küzdöttek a Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórház sebészei 
– Románandrásfalva határában az 
a medve, amelyet nemrég kilőhettek 
a Hubertus Vadásztársaság vadő-
rei – tudtuk meg Fazakas Attilától, 
a vadásztársaság vezetőjétől. Mint 
mondta, egy közepes méretű, nagy-
jából 350 pontos hím egyedről volt 

szó, amelyet nem messze a támadás 
helyszínétől ártalmatlanítottak. Je-
lentősen nehezítette a munkájukat, 
hogy csak az eset után több mint egy 
hónappal kapták meg a kilövési en-
gedélyt a környezetvédelmi minisz-
tériumtól, így nem volt egyszerű a 
problémás vad beazonosítása. Végül 
azonban sikerrel jártak.

„Csepp a tengerben”

Fazakas Attila rámutatott, a prob-
lémás nagyvad ártalmatlanítása 
csupán „csepp a tengerben,” hiszen 

jelentősen elszaporodtak a medvék 
a vadászterületükön – ezen példá-
nyok közül pedig bármelyik okoz-
hat gondokat. „Lassan nincs egy 
gyümölcsfa, amelynek ne törték 

volna le az ágát, se gabonatábla, 
ahol ne tettek volna kárt a medvék. 
Még a vaddisznókra sem foghat-
juk ezeket a gondokat, hiszen azok 
nagy részét a sertéspestis pusztítot-

ta el. Itt persze még nem beszéltünk 
azokról a példányokról, amelyek 
háztartásokhoz törnek be, háziál-
latokat ölnek” – fogalmazott a 
szakember. Arra is kitért, 
hogy kilövési engedélyt 
kértek még egy, az emlí-
tettnél nagyobb medve ár-
talmatlanítása érdekében 
is, amely Gagy környékén 
garázdálkodik. „Azóta is 
pusztított el háziállatokat 
a medve, mióta kértük a 
kilövési engedélyt, így reméljük, 
hogy minél hamarabb meglesz a hi-
vatalos jóváhagyás” – tette hozzá.

Kilőtték a Románandrásfalva közelében emberre támadó medvét
• Ártalmatlanította a Hubertus Vadásztársaság a 
júniusban Románandrásfalva határában emberre táma-
dó medvét, azonban szerintük ez csak egy „csepp volt 
a tengerben”. Mindemellett egy újabb garázdálkodó 
nagyvad kilövésére is engedélyt kértek.

A kilőtt medvén kívül még 
számos egyed okoz problémákat 
Székelykeresztúr térségében
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A malom- és a pékipari munkál-
tatók szövetségének (ROMPAN) 

elnöke, Aurel Popescu az Agerpres 
hírügynökségnek elmondta, jelen-
leg egy tonna kenyérbúza 1100 lej-
be kerül, és ilyen drága még soha 
nem volt ez a gabona augusztus-
ban. „Az idei aratás előtt is drága 
volt a búza, de mi úgy gondoltuk, 
hogy nem drágítjuk a kenyeret, 
mert az új termésű gabona olcsóbb 
lesz és ez majd kompenzál. Sajnos 
nem így történt” – jelentette ki a 
ROMPAN elnöke.

Támogatásra lenne szükség

Aurel Popescu közölte, a kenyér 
előállítási költségeinek mintegy 
50 százalékát képezi a búza ára, 
ezért a termék jelentősen drágulni 
fog a tél beálltával. Közlése szerint 
a malom- és a pékipari munkálta-

tók kénytelenek lesznek megtenni 
ezt a lépést, ha el akarják kerülni 
a csődöt. Az ágazatot ugyanakkor 
a villamos energia jelentős drá-
gulása is nagyon nehéz helyzet-
be hozza. „Azt hiszem, egyetlen 
gazdasági szereplő sem engedheti 
meg magának azt, hogy ne 
módosítson az árain, mert 
egy MWh áram a koráb-
bi 230 lej helyett már 478 
lejbe kerül” – magyarázta 
a ROMPAN elnöke. Aurel 
Popescu szerint ilyen kö-
rülmények között a ma-
lom- és a pékipari munkál-
tatók csak úgy tudnak megmaradni 
a piacon, ha az állam villanyszám-
la-támogatást nyújt az ágazatnak. 
Közlése szerint már tárgyalt az 
energiaügyi miniszterrel, aki ígére-
tet tett arra, hogy kidolgoznak va-
lamilyen megoldást.

Elkerülhetetlen a drágulás
• Támogatást kérnek a román államtól a malom- és a 
pékipari munkáltatók a villamos energia árának „előz-
mény nélküli” megnövekedése miatt. Szerintük a ke-
nyér drágulása elkerülhetetlen lesz, mert a búza ára is 
jelentősen emelkedett.

Jelentősen csökkent Románia lakossága
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) tegnap közölt előzetes 
adatai szerint Románia állandó lakossága 19,186 millió fő volt 
2021. január elsején, 142 600-zal kevesebb, mint 2020. január 
elsején. A népességcsökkenés fő oka a negatív szaporulat: az 
elhalálozások száma az egy év alatt 120 273-mal meghaladta az 
élveszületésekét – tájékoztatott az INS. 2021. január elsején az 
állandó városi lakosság száma 10,286 millió volt, 1,6 százalékkal 
kevesebb, mint egy évvel korábban. A 19,186 millió fős állandó 
lakosság 51 százaléka, 9,795 millió volt nő, 0,7 százalékkal keve-
sebb, mint 2020. január elsején. Az INS közleménye szerint egy év 
alatt felgyorsult a lakosság demográfiai elöregedése, nőtt a 65 év 
felettiek aránya. Az öregedési index (100 fiatalra jutó idősek szá-
ma) a 2020. január elsején mért 120,8-ról 123,9-re emelkedett. Az 

egy év alatt az adatok szerint 0,1 százalékponttal, 15,7-ről 15,6 
százalékra csökkent a 0–14 év közöttiek aránya az állandó lakos-
ságon belül, miközben a 65 év fölöttiek aránya 0,4 százalékpont-
tal, 18,9-ről 19,3 százalékra emelkedett. Az INS szerint a népes-
ségcsökkenés második legfontosabb oka az elvándorlás: közel 29 
ezerrel többen települtek ki Romániából, mint ahány bevándorló 
érkezett az országba.
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