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Körkép
csík

Hétfőn este Traian Băsescu államfő terjedelmes interjút 
adott az állami köztelevízió egyik riporterének – sok minden-
ről esett szó, kezdve a gazdasági válságtól el egészen az amerikai 
rakétaelhárító ütegekig, amelyeket országunkban fognak elhe-
lyezni. Sokat időzött a Nemzetközi Valutaalap küldöttségének 
mostani látogatásánál, illetve annak eredményeinél. Ebben az 
összefüggésben részletesen kitért az állami érdekeltségű egyed-
áruságok (vö. regii autonome) és kereskedelmi társaságok helyze-
tére is: azzal állt elő, hogy azok kitermelték „a román gazdaság 
bojárjait”, azokat, akik nem sokat törődtek a krízissel. Hozzá-
fűzte, nem személyekre céloz, hanem inkább azok vagyonára. 
„Az egyedáruságoknál egy pártokon átnyúló hálózat van. Ma 
van egy vezérigazgató, megváltozik a kormány összetétele, s az a 
személy vezérigazgató-helyettes lesz; megint megváltozik a kor-
mány összetétele, az illető visszatér a vezérigazgatói székbe. Egy 
olyan klientelizmussal állunk szemben, amely mindig is a pártok 
közötti alku tárgya volt. Ebből az okból kifolyólag azok felelőssége 
nem a közvagyonnal szemben nyilvánult meg, hanem azzal a 
párttal szemben, amelyik kinevezte vagy megtartotta funkciójuk-
ban őket” – így az államfő. Konkrét példával is előhozakodott, 
a Hidroelectrica esetével, amely vezérigazgatójának leváltását 
kérte annak idején az egykori gazdasági minisztertől, Adriean 
Videanutól. Az exminiszter arról tájékoztatta, le is cserélte az 
illető személyt, de az államfő három hét elteltével arról értesült, 
hogy az egykori vezérigazgató átkerült a vezérigazgató-helyettesi 

székbe. Elismerte azt is, hogy ezeket az állami érdekeltségű nagy 
cégeket sosem sikerült kivonni a politika hatása alól. „Nekem sem 
sikerült, bár megpróbáltam, de eredmény nélkül. Politikai algo-
ritmus volt...” – hangoztatta Băsescu. Utalt arra is, hogy a Nem-
zetközi Valutaalap küldöttségének látósugarába sem kerültek be 
az egyedáruságok, azok szerkezetváltását csak a Világbank szor-
galmazta. Most pedig személy szerint ő követelte, hogy a Nem-
zetközi Valutaalappal megkötött új egyezménybe bekerüljenek 
azok is – pontosabban azok menedzsmentjének privatizálása. 
Elmarasztalóan beszélt arról, hogy ezek az egyedáruságok, vala-
mint egyes nagy, állami tulajdonban lévő kereskedelmi társasá-
gok hatalmas adósságokat halmoztak fel az állami költségvetéssel 
szemben, s azok profitja, amelyek egyébként nyereségesek voltak, 
sem merítették ki lehetőségeiket. Ennek az áldatlan állapotnak a 
bekövetkeztében az is közrejátszott, hogy az illetékesek nem kö-
vették kellő figyelemmel a szóban forgó cégek költségeinek, vala-

mint az alkalmazottak számának alakulását. Ezért szükséges a 
szerkezetváltás, a privatizálás, s esetleg egyesek felszámolása. 

Ez mind szép és jó, és most egy új „témát” lovagolt meg az 
államfő. Mondta a magáét nem először, mint ahogy nem először 
mondott ellent saját magának (igaz, ezt a későbbiek során egyszer 
sem ismerte el). A kormánypárt, ha hallgat is – és rendszerint 
hallgat – mentora szavára, azt nem mindig szívleli meg. Íme: 
hétfőn hangzott el a bírálat, de ugyanaznap került nyilvánosságra 
a Román Nemzeti Banknak az az állásfoglalása is, mely szerint 
kedvezőtlenül véleményezte a CEC-Bank részvényesei március 
31-i közgyűlésének az első alelnök és az egyik alelnök kinevezésére 
vonatkozó javaslatát. Az előbbi tisztségre a közpénzügyi minisz-
térium a kormánypárthoz közel álló Adriean Stamatint, Kolozs 
megye prefektusának fiát jelölte, az utóbbiba pedig Andrei Răzvan 
Nicut, a miniszter egyik tanácsadóját. Az elutasítást a jegybank il-
letékesei azzal indokolták meg, hogy egyikük sem rendelkezik kellő 
banki szaktapasztalattal. Az előbbi ugyan hat évig a bankszektor-
ban dolgozott, de az utóbbi csak ügyfélként fordult meg kereskedel-
mi bankban. Ennek ellenére állítólag mindkét személyt továbbra 
is jelölni kívánja a minisztérium, igaz, Stamatin esetében másabb 
hatáskörrel, Nicu esetében pedig „csak” a CEC-Bank ügyvezető ta-
nácsába, tanácstagként. Hogy mit szól ehhez az államfő? Egyelőre 
semmit. Lehet, majd hetek múltán újabb bírálatot fogalmaz meg.

Mondja, mondogatja
        NézőpoNt n Hecser Zoltán

Kelepcébe csalták, elaltatták, majd 
Vrancea megyébe szállították 
Tusnádfürdőről azt az anyamed-
vét és két bocsát, amely az utób-
bi időben gyakran tett látogatást 
a fürdővárosban, élelem után 
kutatva. A turisták körében igen 
népszerűvé vált veszélyes álla-
tokat a környezetvédelmi ügy-
nökség munkatársai kedvezőbb 
körülményekkel próbálják meg 
átszoktatni új élőhelyükre.

Mihály László
mihaly.laszlo@hargitanepe.ro

Megkönnyebbülten ébred
tek tegnap reggel a tus
nádfürdőiek: kedden haj

nalban sikerült elfogni és elszállí
tani azt a három medvét, amely 
az utóbbi időben rendszeresen 
meglátogatta a város területén 
lévő hulladékkonténereket, élel
met keresve. A veszélyes állatok 
már igazi sztároknak számítot
tak, miután számos turista fil
mezte le őket és töltötte fel a 
kisfilmeket videómegosztó inter
netes oldalakra.

„Rendes csatát vívtunk velük” 
– idézi fel a kalandos éjszakát Al
bert Tibor, aki már nem is tudja, 
hányszor találkozott a medvék
kel. „Szerencsére még nem tör
tént személyi sérülés, és nagyobb 
károkat sem okoztak az állatok, 

a műanyag kukákat viszont rend
szeresen ki kellett cseréltetnem, 
mert mindig összetörték” – ma
gyarázza Tusnádfürdő polgár
mestere, akinek legutóbb éppen 
húsvét hajnalán kellett „megmen
tenie” hazafelé induló vendégeit, 
miután azok ijedten fordultak 
vissza a ház közelében portyázó 
vadak láttán. 

Kedden hajnalban a szokásos 
kukánál várták a környezetvé
delmi ügynökség munkatársai a 
három medvét. Amint Szabó Szi
lárd projektfelelős, az ügynökség 
tanácsosa lapunknak mondja, egy 
nappal korábban megfigyelték 
a nagyvadak szokásait, így most 

könnyebb volt elfogni: az anya
medve előreküldte bocsait a kon
ténerhez, majd ő is besétált. „Még 
jobban is sikerült az akció, mint 
terveztük. Úgy számoltuk ugyan
is, hogy az anyamedvét a ketrecen 
belül elaltatjuk, majd a kint ma
radó bocsokat is, mert azok nem 
távolodnak el anyjuktól. De végül 
mindhárman a ketrecen belül ma
radtak” – részletezi Szabó Szilárd. 
A szakemberek ekkor próbálták 
elaltatni a három nagyvadat, az 
anyamedve viszont még kiásta ma
gát a ketrecből, csak azután hatott 
a dózis. „Kellett sietni, mert a 150 
kilós állatnál csak 45 percig hat a 
szer, de végül minden jól sikerült” 
– magyarázza Albert Tibor is, aki 
tegnap már megnyugtató választ 
kapott Vrancea megyéből: sze
rencsésen megérkeztek új élőhe
lyükre az állatok. „Reméljük, jól 
érzik majd ott magukat, és nem 
jönnek vissza” – teszi hozzá Al
bert. A medvék ugyanis képesek 
napi 60 kilométert is megtenni, 

és visszatalálnak azokra a helyek
re, amelyeket szerettek. A három 
tusnádfürdői nagyvadat külön
ben jeladókkal is ellátták, így a 
szakemberek nyomon tudják kö
vetni őket.

Szabó Szilárd szerint az új 
környezet hasonló a tusnádfürdői 
mellettihez, csak a medvék száma 
kisebb. „Ott nincsenek annyira 
lefedve az élőhelyek, itt nagyobb 
a »konkurencia«, ezért a medve 
vándorol. Ahol kisebb az állo
mány, azon a helyen könnyebben 
megmaradnak” – magyarázza a 
szakember.

Tusnádfürdő azonban ezzel 
nem szabadult meg teljesen a 
medveveszélytől. Amint Albert 
Tibor mondja, pontos nyilvántar
tásuk nincs a környékbeli erdők
ben élő nagyvadakról, de ezentúl 
alaposabban fogják követni őket. 
A Hargita Megyei Környezet
védelmi Ügynökség adatai sze
rint egyébként a megye erdeiben 
mintegy 850–1050 medve él.

Vrancea megyébe kerülT az emberekeT VeszélyezTeTő Vad

„Száműzte” hírhedt medvéit Tusnádfürdő

A medvék elköltöztetése megnyugtatta a tusnádfürdőieket, akik azt remélik, az állatok nem mennek vissza a fürdőváros mellé fotó: szabó szilárd
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