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A román politika és az igazságszolgáltatás 
viszonyát talán mindennél jobban tükrözi a 
bukaresti főügyészség előtt éppen húsz év-
vel ezelőtt lezajlott, archív felvételeken má-
ig fennmaradt jelenet. Az akkor ellenzék-
ben lévő szociáldemokrata párt (akkori ne-
vén PDSR) vezetői – Adrian Năstaséval és 
Miron Mitreával az élen – és szimpatizán-
sai demonstratívan felvonultak a nyomozó 
hatóság székháza elé, hogy támogatásuk-
ról és szolidaritásukról biztosítsák Gabriel 
Bivolarut, az alakulat parlamenti képvise-
lőjét abból az alkalomból, hogy különbö-
ző gazdasági bűncselekmények miatt vá-
dat emeltek ellene. Az azóta eltelt két évti-
zed történései kegyetlen fricskát tartogat-
tak valamennyiüknek. A meghurcolt politi-
kusként, az ügyészség áldozataként beállí-
tott Bivolarut nem sokkal később 2200 mil-
liárd régi lej elsikkasztásáért öt év, 2015-ben 
pedig további adócsalás és pénzmosás mi-
att 11 év letöltendő börtönre ítélték. Hasonló 
sorson voltak kénytelenek osztozni az igaz-
ságszolgáltatásra nyomást gyakorló balol-
dali vezérek is, akik közül Năstase és Mitrea 
azóta szintén megjárta a börtönt.

Lám, megismétlődik a történelem a ro-
mán szociáldemokraták számára. Az idő-
közben PSD-re keresztelt alakulat vezetői 
és hívei tegnap a korrupcióellenes ügyész-
ség székháza előtt tartottak erődemonstrá-
ciót, fennen hangoztatva Liviu Dragnea párt-

elnök ártatlanságát. A baloldali párt minden-
kori vezetői gyakorlatilag két évtizede mást 
sem csinálnak, mint folyamatosan aláásni 
próbálják a román igazságszolgáltatás füg-
getlenségét, politikai rendőrségnek beállítva 
az ügyészséget, kompromittálva, lejáratva 
a bíróságok tevékenységét. Bár az RMDSZ 
egyik veterán honatyája szerint a hazai köz-
vélemény egy része, valamint a brüsszeli és 
washingtoni illetékesek súlyosan tévednek, 
és szó sincs arról, hogy a szocdemek a saját 
bőrüket igyekeznek menteni, a napnál is vi-
lágosabb, hogy az igazságügyi szervek térd-
re kényszerítését szolgálják a tavaly decem-
beri választások nyomán hatalomra került 
balliberális koalíció kormányzati és parla-
menti kezdeményezései. Năstaséék annak 
idején ellenzéki pozíciójukkal, később pedig 
Traian Băsescu ügyészállamával magyaráz-
ták az ellenük indított eljárásokat, manap-
ság az ügyészség és a titkosszolgálatok ösz-
szefonódására, a mély, a párhuzamos ál-
lamra divat hivatkozni, ha valaki bizonygat-
ni akarja ártatlanságát. Az ügyészség lépé-
se után Dragnea várhatóan még hevesebb 
támadást intéz az igazságszolgáltatás ellen, 
megpróbálva teljesen hitelteleníteni a DNA 
tevékenységét. Nem számol azonban a több 
évtizedes, pártbeli kollégái által már megis-
mert tanulsággal: a sorsát senki sem kerül-
heti el, és minél magasabb pozícióba kerül 
egy politikus, annál nagyobbat bukhat.
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Hat éve görgeti adósságát a Máramaros megyében megjelenő Bányavidéki Új Szó

Megszűnés fenyegeti a hetilapot
Befektetőt keres, ado-

mányokat vár Márama-

ros megye egyetlen ma-

gyar nyelvű lapja, a Bá-

nyavidéki Új Szó. A szer-

kesztőség minden, az 

újság fennmaradását 

szívügyének tartó ittho-

ni és külföldön élő ma-

gyar segítségére számít.

Adományokat vár, befekte-
tőket keres fennmaradá-
sához Máramaros megye 

egyetlen magyar nyelvű lapja, a 
Bányavidéki Új Szó. A 29. évfo-
lyamánál tartó hetilap szerkesz-
tősége novemberben felhívást tett 
közzé, melyben a nehéz anyagi 
helyzetre hívja fel a figyelmet. „A 
lapot támogató Pro Genius Egye-
sület felhívással fordul minden 
jó szándékú, az újság fennmara-
dását szívügyének tartó itthoni 
és külföldön élő magyarhoz, ma-
gánvállalkozóhoz, politikushoz, 
egyesülethez, alapítványhoz, po-
litikai párthoz azzal a kéréssel, 
hogy ötletekkel, illetve lehetősé-
geihez mérten anyagilag támo-
gassa lapunkat” – olvasható a lap 
november 3-i számának címolda-
lán közzétett felhívásban.

A Bányavidéki Új Szó sanyarú 
helyzete a Magyar Újságírók Ro-
mániai Egyesülete (MÚRE) hét-
végén Kolozsváron tartott szór-
ványnapi találkozójának a napi-
rendjén is szerepelt, ahol Deák 
László, a lap szerkesztője ismer-
tette a jelenlegi állapotokat. El-
mondta, az újság hat éve görge-
ti magával az állami hatóságok-
nál felhalmozott adósságát, mely 

már csak a kamatok miatt is egy-
re növekszik. Bár a jelenleg 2500 
példányban megjelenő újság árát 
az eddigi 2 lejről 3-ra emelték, és 
a mintegy 1300 előfizető is egy 
lejjel többet, 7,5 lejt fizet havonta 
az olvasnivalóért, a drágítás tá-
volról sem fedezi a hiányt. Pedig 
Deák László szerint „aprópénz-
hiányról” van szó, a szerkesz-
tőség immár hat éve azt szeret-
né, ha helybéli magyar vállalko-
zó, befektető venné át a lapot, de 
ezek nem látnak benne üzleti le-
hetőséget. Az 1990-es évek ele-
jén az volt az elképzelés, hogy 
az akkor megvásárolt nyomda-
gép révén fogják eltartani az új-
ságot, de napjainkban ez már 
nem érvényes, ugyanis megválto-
zott a nyomdatechnika, és a gép 
elavultnak számít. Deák Lász-
ló szerint a négytagú szerkesz-
tőség által közzétett „kiáltó szó-
nak” máris van eredménye, a fel-
hívás első megjelenése óta eltelt 
két és fél hét alatt mintegy há-

romezer lej gyűlt össze. Az ösz-
szeg csak az aktuális problémák 
megoldására elég, a fő bajt nem 
orvosolja, hangsúlyozta. Továb-
bi segítség a Communitas Alapít-
ványtól nyert nyolcezer lejes tá-
mogatás, amely elmondása sze-
rint másfél hónapig elég. (A nagy-
bányai lap korábban húszezer 
lejes normatív támogatást ka-
pott az RMDSZ-es alapítványtól, 
ez azonban megszűnt, jelenleg 
csupán a kért pénzösszeg felét 
hagyták jóvá.) „Meg kellene érte-
ni, hogy az újságra még szükség 
van” – jelentette ki Deák László, 
aki szerint ha a magyar közös-
ség hagyja megszűnni a bástya-
ként működő partiumi szórvány-
lapokat, a „pusztulás beáramlik 
a tömb irányába”. Hangsúlyoz-
ta, a lapot azért is meg kell tarta-
ni, mivel a térségben nem vált be 
másik kiadvány, bár a Szatmá-
ri Friss Újság szerkesztősége ko-
rábban jelentős anyagi befekte-
téssel megjelentetett egy bánya-

vidéki mellékletet, a várt érdek-
lődés elmaradása miatt ez más-
fél év után megszűnt.

A lap kiadása mellett a szer-
kesztőség a fiatal korosztály fe-
lé is próbál nyitni, a Bethlen Gá-
bor Alap támogatásával tavaly 
hozták létre a hírportálként mű-
ködtetett honlapot (www.ujszo.
ro), melyet a közeljövőben szin-
tén BGA-s támogatással fejlesz-
tenek. A portál olvasóinak több 
mint fele a 30-40-es korosztály-
ból kerül ki, míg az idősebbek 
Deák László szerint a nyomta-
tott lapot várják, és folyamato-
san aggódnak a megszűnéséért. 
A segíteni akarók lejben a követ-
kező számlaszámokra juttathat-
ják el adományaikat: Asociaţia 
Pro Genius Baia Mare, OTP Bank 
Romania. RO69 OTPV 3500 0008 
0625 RO01, de forintban, euró-
ban és dollárban is elfogadják a 
segítséget.
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Dupla hátrányban 
a székely ség?
Agyalágyult kezdeményezés-
nek tartja a székelyek magyar-
országi honos népcsoport-
tá nyilvánítását Gazda Zol-
tán. A Sepsiszéki Székely Ta-
nács elnöke a Krónikának kifej-
tette, bízik benne, hogy a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
elutasítja a javaslatot. „Agya-
lágyult elképzelés, hogy a ke-
leti határt évszázadokig vé-
dő székelységet most kisebb-
ségnek nyilvánítsák Magyaror-
szágon. Szégyen és gyalázat, 
hogy a székelyeket a romá-
nokkal és a szerbekkel egy ka-
lap alá veszik, és kisebbségnek 
nyilvánítanák Magyarorszá-
gon” – szögezte le a sepsiszéki 
elnök. Hangsúlyozta: bőven 
elég, hogy Romániában ki-
sebbség a székelység, sem-
mi szükség arra, hogy Magyar-
országon is ezt a státust kap-
ja. Úgy véli, a kezdeményezés 
„etnobizniszgyanús”, hiszen 
Magyarországon a kormány fi-
nanszírozza a kisebbségeket, 
az önkormányzati választáso-
kon is indulhatnak képviselőik. 
Gazda Zoltán úgy véli, valószí-
nűleg sikerül majd összegyűj-
teni a törvény által előírt ezer 
támogató aláírást a kijelölt 120 
nap alatt, ám reméli, hogy a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia, amelynek véleményezé-
si joga van az ügyben, eluta-
sítja ezt a „badarságot”. Amint 
arról beszámoltunk, csütör-
tökön helybenhagyta a buda-
pesti Kúria a Nemzeti Válasz-
tási Bizottság (NVB) határoza-
tát, amelyben még a nyáron hi-
telesítették a székelyek honos 
népcsoporttá nyilvánítására 
irányuló választópolgári kezde-
ményezést, így indulhat az alá-
írásgyűjtés. Ha megvan a szük-
séges számú kézjegy, akkor az 
NVB kikéri az ügyben a Magyar 
Tudományos Akadémia véle-
ményét. Ezt követően az NVB 
az akadémia véleményével és 
az összegyűlt aláírások számá-
val együtt felterjeszti kérelmet 
az Országgyűléshez.

BÍRÓ BLANKA

Meghalt a kilencedikről kiesett kisgyerek

Meghalt az a kétéves kisfiú, aki vasárnap kiesett egy temesvári tömb-
ház kilencedik emeleti lakásából – közölte a Mediafax hírügynökség. 
A gyermeket súlyos sérülésekkel szállították kórházba, ahol belső 
vérzés következtében életét vesztette hétfőre virradó éjszaka. Mihai 
Gafencu, a temesvári gyermekkórház szóvivője elmondta: sajnos az 
orvosok tehetetlenek voltak, kétszer is megoperálták a kisfiút, hogy 
elállítsák a szervekben a belső vérzést, de nem jártak sikerrel. A Temes 
megyei rendőr-főkapitányság kivizsgálást indított, a szomszédok sze-
rint a gyermeket magára hagyták, így eshetett ki az ablakon.

Schweighofer: nagy hangsúlyt fektetünk
a biodiverzitás védelmére
Egy szakértői csoport több mint 430 hektár őserdőt és őshonos er-
dőt azonosított a Schweighofer fafeldolgozó vállalat birtokában talál-
ható erdőkben, tájékoztatott közleményében a cégcsoport sajtószol-
gálata. A szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben arról számol-
nak be, jelenleg a Schweighofer-csoport 14666 hektár erdőt birtokol 
Romániában. „A most megszületett tanulmány fontos eredménye an-
nak a strukturált párbeszédnek, amelyet az Agent Green civil szerve-
zettel és más civilekkel folytatunk. Az akció az új vállalati politika ré-
sze, amely nagy hangsúlyt fektet a biodiverzitás védelmére” – ma-
gyarázta Michael Proschek-Hauptmann megfelelőségi és fenntartha-
tósági igazgató. Az őshonos és más magas védelmi értékkel rendel-
kező erdők azonosítása az Agent Green civil szervezet szakmai közre-
működésével történt. Ezekben az erdőkben nem lehet semmilyen ki-
termelést folytatni, a védelem alapja az őserdők és őshonos erdők or-
szágos katalógusa. A cégcsoport tulajdonában levő erdők között több 
mint 430 hektár ős- és őshonos, további 250 hektár pedig magas vé-
delmi értékkel bír. Az Országos Erdőigazgatóság fogja eldönteni, hogy 
a területek bekerülnek-e a katalógusba. Az első 84 hektár ellenőrzé-
sét már a napokban elkezdik.

Kell-e még? Felhívásban keres támogatókat a nehéz anyagi helyzetbe került Máramaros megyei hetilap




