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Kisebbségi 
„bosszúkormány”

Most, hogy a Dacian Cioloş fémjelezte, a beiktatásra eséllyel 
egy pillanatig sem rendelkező kisebbségi kormány parlamen-
ti leszavazásával véget ért a „Tegyünk úgy, mintha az egész-
ségügyi és energiaár-válság közepette gyorsan új kormányt 
szeretnénk” című színjáték első felvonása, a szereplők egy 
rövid felszusszanás után máris készülhetnek a másodikra.
A meglepetések a második körben sem maradtak el: miután 
az előzetes nyilatkozatok alapján a néhány hete felbomlott 
kormánykoalíció tagjai, a PNL, az USR és az RMDSZ is égtek 
a vágytól, hogy a kellemetlen közjáték után ismét együtt kor-
mányozhassanak, a liberálisok végül úgy döntöttek: teljesítik 
ugyan az USR feltételét, hogy ne az általuk a korábbi konfl ik-
tusok miatt elfogadhatatlannak tartott Florin Cîțu PNL-elnök 
legyen a miniszterelnök, viszont – mintegy bosszúból azért, 
amiért az USR részt vett a Cîțu-kormány megbuktatásában – 
csak azért sem veszik be őket a koalícióba.

Így aztán a Nicolae Ciucă tartalékos tábornok, eddigi vé-
delmi miniszter vezette reménybeli „bosszúkormányt” kizá-
rólag a PNL és az RMDSZ alkotná – az ellenzéki, de mégiscsak 
a legnagyobb parlamenti frakcióval bíró PSD „nagylelkű” 
támogatásával. Persze a PNL szempontjából érthető, hogy 
nem kíván többé együtt kormányozni az USR-rel, hiszen ha 
helyreállna a koalíció, a konfl iktus a hamu alatt úgyis tovább 
izzana az egymásra az elmúlt hetekben kígyót-békát rákiabá-
ló két párt között, lévén hogy továbbra is ugyanazon jobbkö-
zép szavazótábor voksaira hajtó riválisok. Cîțu visszalépése 
minden bizonnyal Klaus Iohannis államfőnek köszönhető, 
mint ahogy Nicolae Ciucă is az ő jelöltje. Ami abból a szem-
pontból érthető, hogy a tekintélyes katonai pályafutást maga 
mögött tudó tartalékos tábornok a polgárok szemében is hi-
teles alternatívát képviselhet, lévén hogy az ortodox egyház 
mellett még mindig a hadsereg élvezi a leginkább a lakosság 
bizalmát. Ami persze távolról sem jelenti azt, hogy Ciucă jó 
miniszterelnök lesz. Az viszont mindenképpen üdvös, hogy 
Cîțunak meg kell elégednie a frissen megszerzett pártelnöki 
tisztséggel.

Kĳ elenthető ugyanis, hogy – Iohannis államfő mellett – ő 
az egyik legfőbb felelős az országban most tomboló járvány-
helyzetért. Először is azzal, hogy amikor késő tavasszal csil-
lapodni kezdett a járvány, saját népszerűsége növelése érde-
kében idő előtt döntött minden korlátozás feloldásáról, ezzel 
is hozzájárulva ahhoz, hogy az amúgy is lanyhuló oltakozási 
kedv szinte teljesen lenullázódjon. Pedig ha akkor legalább 
néhány hónapra bevezették volna a kötelező védettségi iga-
zolványt, akkor most nem itt tartanánk – ahogy az látható 
abból is, hogy a dokumentum mostani, elkésett kötelezővé 
tétele nyomán ismét megnőtt az oltást igénylők száma.
Másrészt azért is őt és az államfőt terheli a felelősség a jár-
vány berobbanása miatt, hogy mindent feláldoztak a PNL 
elnöki tisztségének megszerzéséért, majd az egyre romló 
járványhelyzetben is csak a belpolitikai taktikázásokra össz-
pontosítottak. Persze attól, hogy katonaember vezeti, a Ciucă-
kabinet kisebbségi kormányként még nem lesz stabilabb. 
Hiszen az eddig legfőbb rosszként aposztrofált PSD kényé-
től-kedvétől függ, amely a külső támogatásért cserébe szinte 
bármit keresztülverhet a kormányon, az elért eredményeket 
pedig a saját sikereként adhatja el – miközben az esetleges 
kudarcokért a „tényleges” kormánypártokat teheti felelőssé. 
Arról nem is beszélve, hogy az eddigi tapasztalatok alapján 
az sem kecsegtet sok jóval, ha a legfőbb kormánypártban 
nem ugyanaz a személy tölti be a pártelnöki és a miniszter-
elnöki tisztséget.

Ebben az esetben ugyanis szinte biztos a konfl iktus a 
párt elnöke és a kormányzati hatalmat birtokló „beosztott-
ja” között.
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Elégedetlenek a bérekkel a 
környezetőrség alkalmazottai. 
Szakszervezetük felhívja a fi gyel-
met, hogy miközben hatalmas 
munkamennyiség és felelősség 
hárul a rájuk, a környezetőrség a 
közszféra leggyengébben fi zetett 
ágazata. Kitérnek arra is, hogy 
noha június óta egy miniszteri 
rendelet lehetővé teszi a béreme-
léseket, nem nőttek a fi zetések az 
ágazatban, most pedig a kor-
mányválság nehezíti a helyzetet.

» BÍRÓ BLANKA

A környezetőrség a közszféra 
leggyengébben fi zetett ágaza-
ta, miközben hatalmas munka-

mennyiség és felelősség hárul rájuk 
– hívta fel a fi gyelmet a napokban a 
Környezetőrség Országos Szakszer-
vezete. Tánczos Barna környezetvé-
delmi miniszter lapunknak elmond-
ta, megérti az elégedetlenséget és a 
türelmetlenséget. Elmondása szerint 
ha nem bukott volna meg a kormány, 
már megtörtént volna a béremelés, 
ám jelenleg nem lehet sürgősségi kor-
mányrendeleteket kibocsátani, ami 
lehetővé tenné a fi zetésemeléseket. 
Tánczos Barna szenátorként nyújtott 

be a parlamentbe erre vonatkozó tör-
vénytervezetet, ezt hétfőn tárgyalta a 
felsőház állandó bürója, jövő héten 
kerül a szakbizottságok elé.

„Bízom abban, hogy jövő héten 
a tervezet átmegy a szenátuson, és 
hamarosan meglesz a jogalap arra, 
hogy országos szinten béreket tud-
junk emelni a környezetőrségnél” 
– fogalmazta meg a miniszter. Feli-
dézte, hogy a kormány 2020 decem-
berében az akkori szinten befagyasz-
totta a közalkalmazotti béreket, csak 
úgy lehetett volna fi zetéseket emelni, 
ha sürgősségi kormányrendelettel 
ezt a tiltást feloldják. Már március-
ban a költségvetés elfogadásakor 
ezt javasolta a miniszter, ám akkor 
a kormány úgy döntött, hogy nem 
tesznek kivételt: a környezetőrség 
esetében is meg kell várni a fi zetés-
emeléssel az első költségvetés-ki-
igazítást. Ez szeptemberben meg is 
történt, Tánczos Barna újra előter-
jesztette a javaslatot, ami napirendre 
került a kormány utolsó ülésén, de 
az igazságügyi és a belügyminiszté-
rium közötti jogvita miatt akkor nem 
fogadták el. „Most nincs kormány, 
nem lehet sürgősségi rendeleteket 
elfogadni, ezért nyújtottam be a par-
lamentbe a vonatkozó tervezetet. A 
környezetőrségnek van a leginkább 
szüksége a béremelésre, hiszen elfo-
gadhatatlan, hogy alacsony fi zetések 
mellett nagy elvárása van a kormány-

nak, az országnak a környezetvédel-
mi hatóság irányába – összegezte a 
miniszter. A szakszervezet hivatko-
zik ugyan egy júniusban kiadott mi-
niszteri rendeletre, ami kiküszöböli 
a bérezési méltánytalanságokat, ám 
Tánczos Barna elmondta, hogy az 
nem elég arra, hogy a fi zetésemelést 
megoldják. A rendelet kiadására a 
bíróság kötelezte a minisztériumot, 
csak négy esetre vonatkozik, ami 
per tárgyát képezte. A szakszervezet 
egyébként közleményében leszögezi: 
megengedhetetlen, hogy a környe-
zetőrségnél egyes felügyelők havi 
2660 lejért dolgoznak, ami jóval az 
országos átlagbér alatt van. Hozzá-
tették, annak ellenére, hogy az intéz-
ményre hatalmas felelősség hárul, 
hogy fellépjen a lég-, víz-, talaj- és 
altalajszennyezés ellen, kivédje a 
veszélyes hulladékok behozatalát, 
megvédje az erdőket, az élővilágot, a 
természetvédelmi övezeteket, mégis 
a közszféra leggyengébben fi zetett 
ágazata – fogalmaznak. Rámutatnak 
arra is, hogy ez év szeptemberéig 
több mint 26 ezer ellenőrzést végez-
tek, több mint 80 millió lej értékben 
róttak ki bírságokat, 285 működési 
engedélyt vontak vissza vagy füg-
gesztettek fel, 104 esetben kezdemé-
nyeztek bűnvádi eljárást. A munkát 
450 felügyelő végezte, az országban 
mindössze egy felügyelő jut 40 ezer 
lakosra.

TÖRVÉNYTERVEZETTEL MÓDOSÍTANÁK A KÖRNYEZETŐRSÉGNÉL A FIZETÉSEK HELYZETÉT

Béremelést sürgetnek
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» MUNKATÁRSAINKTÓL

Három Hargita és két Maros me-
gyei személy, továbbá egy len-

gyel állampolgár utazott abban a 
kisbuszban, amely kedd délután bele-
rohant egy teherautóba az M1-es au-
tópályán. A tragikus baleset az M1-es 
autópálya Győr felé vezető oldalán, a 
94-es kilométerszelvénynél történt. 
Mint kiderült, egy Hargita megyei 
rendszámú kisbusz hátulról belero-
hant egy teherautóba, előbbi hat uta-
sa közül öten életüket vesztették. A 
Székelyhon hírportál megkeresésére 
Gányai Balázs, a Komárom-Eszter-
gom Megyei Rendőr-főkapitányság 
szóvivője elmondta, a baleset áldo-
zatai közül három udvarhelyszéki: 
egy 43 éves székelyudvarhelyi és egy 
38 éves bögözi férfi , illetve egy 41 
éves oroszhegyi nő vesztette életét, 
valamint egy 50 éves szovátai nő és 
egy 41 éves lengyel állampolgárságú 
férfi  is az áldozatok között van. A kis-

busz hatodik utasát, egy 42 éves Ma-
ros megyei, gyulakutai férfi t súlyos 
sérülésekkel szállítottak kórházba. A 

baleset pontos oka egyelőre nem is-
mert, az eset körülményeit szakértők 
vizsgálják.

Négy székelyföldi a halálos áldozatok között

 Székelyföldiek is életüket vesztették a magyarországi balesetben




