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NEMZETI RÉGIÓK: ÉRVÉNYTELENÍTETTÉK A VOLT SZOVJET ÁLLAMPOLGÁROK TÁMOGATÁSÁT A RIGAI HATÓSÁGOK

Több száz, lett állampolgársággal nem rendelkező
személynek az SZNT polgári
kezdeményezésére leadott
aláírását utasították el a rigai
hatóságok. A nemzeti tanács
emiatt bírósághoz fordul, ismételten szorgalmazva, hogy
az állam nélküli személyek és
családjaik jogait közelítsék az
uniós állampolgárok jogaihoz.
» KRÓNIKA

J

ogorvoslatért folyamodnak a
nemzeti régiók polgári kezdeményezés illetékesei a lett bírósághoz a balti országban összegyűjtött
támogató aláírások több mint 21 százalékának az érvénytelenítése miatt – közölte Izsák Balázs, a Székely
Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, a
kezdeményező bizottság képviselője. Amint közleményében részletezi:
a lett hatóságok az országban összegyűjtött 6838 aláírás közül csak 5395nek az érvényességét ismerték el. Az
aláírások több mint 21 százalékának
az érvénytelenítésével Lettországban a hatezres küszöb alá szorult az
aláírások száma. A kezdeményezők
részletes magyarázatot kértek az illetékes lett hatóságtól, és ebből az derült ki, hogy a legtöbb aláírást (775öt) azért érvénytelenítették, mert

Több mint 1,4 millió aláírás gyűlt össze tizenegy európai országban a nemzeti régiók érdekében

olyan személyektől származtak, akik
ugyan Lettország területén élnek,
de nem rendelkeznek lett állampolgársággal. Ha ezeket az aláírásokat
érvényesnek ismerte volna el a lett
hatóság, a lettországi aláírások száma meghaladta volna a megkövetelt
küszöbértéket.
Amint az SZNT elnöke közölte: a
válaszlevél a volt Szovjetunió állampolgáraiként határozta meg az ebbe a
kategóriába tartozókat, akik nem szerezték meg Lettország, vagy bármely
más ország állampolgárságát. Izsák

Balázs megállapította: ezen a ponton
a nemzeti régiókért indított polgári
kezdeményezés találkozik a Minority Safepack polgári kezdeményezés
javaslatával, hogy az állam nélküli
személyek és családjaik jogait közelítsék az uniós állampolgárok jogaihoz.
„Számunkra a lettországi helyzet
megoldásához az egyetlen lehetséges
út a jogorvoslat útja, amennyiben ezt
ott élő barátaink, szövetségeseink is
megértik és támogatják” – áll a közleményben. Izsák Balázs azt tartotta
a nemzeti régiókért indított polgári
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Perel az SZNT a Lettországban leadott aláírásokért

»

Izsák Balázs:
a kezdeményezés nem irányul
az Unió egyetlen
állama ellen
sem, és az Unió
harmonikus
fejlődésén keresztül a nemzeti
régiók közösségeit szolgálja.

kezdeményezés legnagyobb kihívásának, hogy megértessék minden
tagállammal – Lettországot, Romániát, Szlovákiát is beleértve –, hogy
a kezdeményezés nem irányul az
Unió egyetlen állama ellen sem, és
egyformán szolgálja az Unió harmonikus fejlődésén keresztül a nemzeti régiók közösségeit, a tagállamokat és az egész Európai Uniót.
Mint ismeretes, a nemzeti régiókért elindított európai polgári kezdeményezés lényege, hogy az EU
tagállamai a gazdasági lemaradás
megszüntetését szolgáló kohéziós
források elosztásánál legyenek tekintettel a régiók nemzeti, kulturális jellegzetességeire is. A május
hetedikén zárult aláírásgyűjtés során a kezdeményezőknek sikerült
teljesíteniük az EU által támasztott
feltételeket. Több mint 1,4 millió
aláírást gyűjtöttek össze a megkövetelt egymillió helyett, és az előírt hét
ország helyett tizenegy országban
– Magyarországon, Romániában,
Szlovákiában, Horvátországban,
Írországban,
Spanyolországban,
Belgiumban, Lettországban, Litvániában, Szlovéniában és Svédországban – sikerült átlépni az
aláírások számával a megszabott
küszöböt. A tizenegy ország közül Lettország mellett Spanyolországban fejeződött be az aláírások
ellenőrzése. Ott az érvényesített
aláírások száma meghaladja a küszöböt.

Még sok a kérdés a veszélyes medvék eltávolítását illetően
» KORPOS ATTILA

A

veszélyes medvék azonnali eltávolítására vonatkozó sürgősségi kormányrendelet gyakorlatba ültetéséről
szerveztek tájékoztatást a csíkszéki
polgármestereknek Csíkkarcfalván.
A Tánczos Barna környezetvédelmi
miniszter által kezdeményezett csütörtöki megbeszélésen csaknem húsz
település elöljárója vett részt. Hogy mi
a teendő egy-egy medvetámadás vagy
a nagyvad felbukkanása esetében, arról Fodor József Tamás, Tánczos Barna
tanácsadója beszélt. „A sürgősségi
esetekben a polgármesterek a segélyhívás után azonnal értesítést kapnak.
A településvezető ismeri a lakosságot
és a környéket, elemi érdeke, hogy a

feszültség és a félelem csökkenjen” –
mondta. Arra is kitért: egyeztettek az
Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatósággal (ANSVSA), a döntés értelmében az állatorvoson kívül
más személy nem altathatja el a medvét. „Törvény szerint a vadásztársaság
vásárolhat magának altatófegyvert,
de nem tárolhatja és nem alkalmazhatja” – világosított fel a tanácsadó a
visszásságról, amelyet, mint mondta,
igyekeztek megváltoztatni, de az említett hatóság elutasította a kérelmet.
A rendelet szerint a csendőrség feladata a helyszín biztonságossá tétele.
A klasszikus forgatókönyv szerint
helyben kell dönteni a kilövésről, és
fi gyelembe kell venni, milyen kockázati kategória érvényesül az adott
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Az is elhangzott, hogy a
medvék etetése
miatt is gyakori a
nagyvad felbukkanása, így a
turisztikai célú
medveetetéseket
megtiltanák.
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is. A javaslatok kapcsán a településvezetők részéről az volt az általános
tapasztalat, hogy az állatorvosok nem
vállalják a medvékkel kapcsolatos
beavatkozásokat. A legjobb megoldás az lenne, ha a vadásztársaság
kezében lenne a kilövés lehetősége,
elvégre ők értenek a lőfegyverekhez – vélekedtek az elöljárók. Az is
elhangzott, hogy a medvék etetése
miatt is gyakori a nagyvad felbukkanása. „A medvelesek megszüntetéséről a napokban egyeztettünk. Meg
lesznek tiltva a turisztikai célú medveetetések” – tette világossá Fodor.
Hasonló találkozót Maros megyében,
illetve Udvarhelyszéken is tartanak, a
végleges tervezetet pedig a képviselőháznak kell elfogadnia.
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helyzetben” – mondta Fodor. Ha az
állat az ember felbukkanásakor elmenekül, alacsonyabb besorolású
veszélyről van szó. A közepes kategória akkor érvényesül, amikor nem ijed
meg az embertől, nem menekül el
vagy támadóan lép fel, a védelmi eszközöket (villanypásztor, kerítés) áttöri. „Ezekben az esetekben az állatot el
kell altatni és áthelyezni. Itt van szerepe az állatorvosnak, aki a helyzetet
és az állat ingerültségét figyelembe
véve dönt” – mondta Fodor. Hozzátette, véleményük szerint nem megoldás
az áthelyezés, ezért is döntöttek úgy,
hogy altatás után megjelölik az illető
példányt. Így amennyiben a medve
más lakott területen is feltűnik, már
több esély van egyéb beavatkozásra
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