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Bukarestben fejezik ki a hatalommal szembeni elégedetlenségüket a külhoni románok

Hazajött tüntetni a diaszpóra
Áldozatot szedett 
a nyugat-nílusi láz
Megerősítette a fertőző betege-
ket kezelő galaci kórház igazgatója, 
egyik páciensüknek a nyugat-nílusi 
vírus okozta halálát. Mihaela Debita 
szerint az elhunyt férfi 79 éves volt, 
és más krónikus betegségekben 
is szenvedett. Több szúnyogcsí-
pést észleltek rajta, amikor kórház-
ba került, ahol agyhártya- és agy-
velőgyulladással diagnosztizálták. 
A Cantacuzino-intézetnél végzett 
laborvizsgálatok igazolták a nyu-
gat-nílusi vírussal történő fertőzést. 
A vírus szúnyogcsípéssel terjed, és 
a központi idegrendszert támadja 
meg. A fertőzés a gyenge immun-
rendszerű személyekre lehet veszé-
lyes, tünetei magas láz, erős fejfá-
jás, izomgyengeség, hidegrázás, fá-
radságérzet, fényérzékenység. Az 
Országos Közegészségügyi Inté-
zet (INSP) csütörtöki jelentése sze-
rint május 2-a és augusztus 8-a kö-
zött 23, nyugat-nílusi vírussal való 
fertőzést igazoltak a laborvizsgála-
tok. A fertőzéseket Dolj (5 eset), Olt 
(4), Iaşi (4), Brăila (2), Ilfov (2), Bi-
har (1), Bákó (1), Galac (1), Vrancea 
(1), Teleorman (1) megyéből és Bu-
karestből (1) jelentették.

Ukrajnai 
összecsapások
Ellenséges rakétatalálat ért egy uk-
rán katonákat szállító autót a Do-
nyec-medencében, aminek követ-
keztében egy katona életét vesztet-
te, három pedig megsérült – közöl-
te csütörtökön a Luhanszk megyei 
kormányzóság. Az eset szerda este 
történt a Luhanszktól mintegy 70 
kilométerre nyugatra fekvő Zolote 
település közelében. A járművet 
a Kijev alá tartozó vezetés szerint a 
Moszkva által támogatott szakadá-
rok páncéltörő rakétával találták el. 
Az UNIAN ukrán hírügynökség be-
számolt arról is, hogy szerdán egy 
ukrán katona megsebesült egy is-
meretlen robbanószerkezet deto-
nációja követeztében a Donyeck 
melletti marjinkai útellenőrző pont-
nál. A kijevi hadműveleti parancs-
nokság szerint szerdán 44-szer nyi-
tottak tüzet az „orosz megszállók” 
az ukrán Egyesített Erők állásaira, 
ebből két alkalommal nehéztüzér-
séggel. Csütörtökön kézi lőfegyve-
rekkel nyitottak tüzet az ukrán el-
lenőrzés alatt álló Majorszke-front 
menti átkelőre, ahol emiatt átme-
netileg leállították a polgári szemé-
lyek ki- és beengedését.

Megérkeztek az országhatárra 
csütörtökre virradó éjszaka 
a román diaszpóra Nagy-Bri-

tanniából, Olaszországból és más 
nyugat-európai országokból elsőként 
indult szervezett csoportjai. Az egyik 
fellobogózott autós menetoszlopnak 
néhány tucatnyi nagyváradi ellenzé-
ki aktivista ünnepi fogadtatást ren-
dezett az Ártánd–Bors-határátkelőn. 
A járműveikre kifeszített feliratok 
szerint a bukaresti szociálliberális 
kormánnyal elégedetlen, külföld-
ön dolgozó román vendégmunkások 
előrehozott választások megrende-
zését, a korruptaknak kedvező tör-
vényalkotás leállítását, a „korrupci-
ót lega lizáló Iordache-bizottság” (az 
igazságügyi törvény módosítását elő-
készítő parlamenti különbizottság) 
feloszlatását követelik. Nyilatkozata-
ikban a tüntetni hazatérő román ven-
dégmunkások a bukaresti „bürok-
rata, korrupt, haszonleső, kormány-
zásra alkalmatlan” vezetést teszik 

felelőssé azért, hogy Romániában 
nem tudtak érvényesülni, és kényte-
lenek voltak boldogulásukat külföl-
dön keresni.

Az augusztus 10-ei kormányelle-
nes tüntetésre már csaknem két hó-
napja készül a román diaszpóra, de 
a közösségi fórumokon szervező-
dő megmozdulásnak nincs gazdája. 
Az MTI emlékeztet: bár a külföl dön 
dolgozó románok több egyesülete is 
részt vesz a toborzásban, egyesek 
közülük be is jelentették a tünte-
tést Bukarest főpolgármesteri hiva-
talának, a demonstrációért egyikük 
sem akart felelősséget vállalni, és 
szervezőként írásos megállapodást 
kötni a közrendet biztosítani hiva-
tott csendőrséggel. A megmozdulás-
sal a diaszpóra arra a kormányza-
ti erődemonstrációnak szánt nagy-
gyűlésre akar válaszolni, amelyet 
az ügyészségek és titkosszolgálat-
ok visszaélései, a választói legiti-
máció nélküli, úgynevezett párhu-

zamos állam ellen szervezett a PSD 
június 9-én, és amelyre buszok szá-
zai és több különvonat szállította a 
kormánypártok támogatóit a Győ-
zelem térre, az utóbbi másfél év-
ben megszokottá vált korrupcióel-
lenes ellenzéki megmozdulások ha-
gyományos helyszínére. Kormány-
zati részről sokan igyekeznek baga-
tellizálni a megmozdulást, míg má-
sok sértegetik a résztvevőket. Maria 
Grapini PSD-s európai parlamen-
ti képviselő csütörtökön olyan be-
jegyzést osztott meg közösségi ol-
dalán, amely szerint a tüntetni ké-
szülő külhoni románok „ostobák”, 
és „hülyeségi illeték kifizetése nél-
kül nem demonstrálhatnak”. A poli-
tikus úgy vélekedett, hogy nem sér-
tett meg senkit, csupán azt akarta 
kifejezni, hogy nem minden vendég-
munkás elégedetlen a kormánnyal. 
Cristian Prescorniţoiut, az építkezé-
si felügyelőség Vrancea megyei igaz-
gatóját bepanaszolták az Országos 

Diszkriminációellenes Tanácsnál 
nemrég tett megjegyzéséért, misze-
rint a pénteki akció idejére „Európa 
megszabadul a romániai kurváktól, 
kéregetőktől és tolvajoktól”. 

A Romániában is „közéleti uborka-
szezonnak” számító augusztusi idő-
pontot sokan alkalmatlannak tart-
ják egy politikai rendezvényre, de 
ez az egyedüli olyan időszak, ami-
kor a külföldön dolgozó román ven-
dégmunkások – akiknek a száma 
több millióra tehető – tömegesen ha-
zatérnek szülőhazájukba. A pénte-
ki demonstráció hangadói nagysza-
bású, százezres nagyságrendű meg-
mozdulásban reménykednek, de fo-
galmuk sincs arról, hányan vonul-
nak majd az augusztusi kánikulában 
a kormány székháza elé, mondván, 
hogy ők nem ingyenbuszokkal utaz-
tatják a fővárosba a résztvevőket: a 
tüntetésre szerintük mindenki saját 
költségén, politikai meggyőződése 
miatt érkezik.

Számottevő erőkkel készül a 
csendőrség is, amely más megyék-
ből is erősítést vezényelt Bukarestbe, 
és arra figyelmeztetett, hogy „nem 
fogja eltűrni” a polgári engedetlen-
séget, az erőszakos cselekménye-
ket, az erőszakra vagy állami intéz-
mények elfoglalására uszító felhívá-
sokat. Marius Militaru, a csendőr-
ség kommunikációs szolgálatának 
vezetője csütörtöki sajtótájékoztató-
ján felhívta a figyelmet az utóbbi na-
pokban az állami intézmények elleni 
erőszakra buzdító felhívásokra. „Mi 
nem játszadozunk ezekkel a dolgok-
kal, intézkedni fogunk. Aki erősza-
kos cselekményre buzdít, a törvény 
előtt fog felelni tettéért. A csendőr-
ségnek nem a konfrontáció a szere-
pe, éppen ezért arra kérünk minden-
kit, határolódjanak el a bajkeverők-
től, akik azt szeretnék, hogy radika-
lizálódjon a közhangulat” – jelentet-
te ki Militaru. Mint ismert, a magát a 
demonstráció „igazi szervezőjeként” 
beállító Ovidiu Grosu ellen nyilvános 
felbujtás miatt bűnvádi eljárást indí-
tott az ügyészség (DIICOT), miután a 
bukaresti férfi egy hétfő esti televízi-
ós műsorban a rendvédelmi szervek 
elleni erőszakos fellépésre buzdítot-
ta a külföldön élő románokat.

ROSTÁS SZABOLCS

Japánsztrájkot hirdetnek péntek-
től az Országos Börtönigazgató-
ság Szakszervezeti Szövetségének 
(FSANP) tagjai, tiltakozásul a „ható-
ságok érdektelensége” miatt. A szer-
vezet csütörtöki közleményében 
Tudorel Toader igazságügy-minisz-
ter menesztését követeli, őt tartják 
felelősnek ugyanis a kialakult hely-
zetért. A büntetés-végrehajtási in-
tézetek dolgozóinak követeléslistá-
ján szerepel egyebek mellett a jobb 
munkakörülmények kialakítása és a 
túlórapénz visszamenőleges kifize-
tése. A FSANP emlékeztet, hogy az 
igazságügy-miniszter egy évvel ez-
előtt a munkakörülmények javítá-
sát ígérte, továbbá azt is, hogy kidol-
goznak egy több évre szóló beruhá-
zási tervet, azóta azonban az erre a 
célra fordítható költségvetés a felére 
csökkent. A szakszervezet nyilván-
tartása szerint országos szinten több 
mint egymillióra tehető a ki nem fize-
tett túlórák száma. „Kérjük, töröljék 
azt a jogszabályi szemfényvesztést, 

amellyel 2017. szeptember 15-étől 30 
százalékkal csökkentették a börtö-
nökben dolgozók, a rendőrök és a ka-
tonák nyugdíját” – idézi az Agerpres 
a szakszervezet közleményét.

Amennyiben a hatóságok nem ve-
szik figyelembe követeléseiket, a 
büntetés-végrehajtási dolgozók élet-
be léptetik a tiltakozási programot. 
Eszerint augusztus 27-e és szeptem-
ber 27-e között 50-100 egyenruhás 
alkalmazott sztrájkőrséget áll a bör-
tönök előtt, szeptember 1-je és 10-e 
között bűnügyi feljelentéseket tesz-
nek valamennyi szakszervezet ne-
vében, október 3-án utcai tüntetést 
és felvonulást tartanak Bukarest-
ben az Országos Börtönigazgatóság 
és az igazságügyminisztérium előtt. 
Ezt követően pedig nem hajlandóak 
ellátni feladatukat egyetlen olyan in-
tézményben sem, ahol nincs elég al-
kalmazott a munka biztonságos el-
végzéséhez.

R. SZ.

A nyári szabadságuk idején külföldről hazatérő román vendégmunkások nagyszabású 

tüntetésre készülnek pénteken a bukaresti Győzelem (Victoriei) téren a hatalmon lévő 

Szociáldemokrata Párt (PSD), Liviu Dragnea pártelnök és Viorica Dăncilă miniszterelnök 

ellen. A diaszpóra egyúttal szolidaritást vállal a korrupcióellenes megmozdulásokkal.

Zászlókkal, transzparensekkel felszerelkezve lépték át a magyar–román határt a külhoni románok

Tiltakoznak a börtönőrök
Főnyeremény a hangulatkeltésből élő bukares-
ti hírtelevízióknak a pénteki hakni. Már szerda es-
te ott sorakoztak a kamerák a nagylaki határátke-
lőnél. Érkezett néhány külföldön dolgozó román ál-
lampolgár. Szépen beálltak a tévések elé, elővet-
ték transzparenseiket, volt, aki Avram Iancut élte-
tő zászlót emelt ki a csomagtartóból, de dáknak 
öltözött is akadt közöttük. Annyira voltak spontá-
nok, mint a hagyományos vasárnapi húslevest fej-
csóválva kóstolgató nagymama. Az elfogulatlan 
sajtómunkások csodálattal rajongták körül a ha-
zájukért sok száz vagy több ezer kilométert utazó, 
megfáradt diaszpórásokat, s még véletlenül sem 
jutott valamelyik, mikrofonnal hadonászó újság-
író eszébe, hogy megkérdezze, ki készítette azokat 
a tökéletesen egyforma, de más-más üzenetekkel 
ellátott transzparenseket. Van-e tán egy kis mű-
hely valahol Olaszországban, ahol tüntetős táblá-
kat lehet rendelni, s azokat futárszolgálat szállítja 
ki az igénylőknek?
Jókora átverésnek lehetünk tanúi a külföldön élők 
pénteki kormányellenes demonstrációja kapcsán. 
Tudjuk, a Nyugat-Európában kenyerüket kereső 
románok nagy többsége valóban a háta közepére 
kívánja a PSD-t, de a mostani, százezres nagysá-
gú hazatérés csupán egy nagy és színes ellenzéki 

médialufi. Hogy mostanában sokan átlépték a ha-
tárt nyugatról? Hát mikor, ha nem a szabadságo-
lások kellős közepén? Jönnek, mint általában au-
gusztusban. Az ellenzék nagy erőket próbál meg-
mozgatni, így várhatóan sokan lesznek a pénte-
ki bulin a kormányépület előtt, de a többség alig-
ha a külföldön élőket fogja képviselni. Mint arra a 
Deutsche Welle román adásának elemzője emlé-
keztet, az ország határain kívül dolgozó román ál-
lampolgárok mindössze tíz százaléka szavazott a 
legutóbbi elnökválasztás második fordulójában. 
Azaz nehezen állítható, hogy egy politikailag ak-
tív társadalmi rétegről beszélhetünk. A médiában 
ugyanakkor remekül eladható az országból a kor-
rupció miatt elmenekült, becsületesen gürcölő, 
hazája jobbulásáért tüntető derék atyafiak ügye-
sen koreografált képe. 
A tavaly februári monstre tiltakozássorozat va-
lóban spontán társadalmi megnyilvánulás volt a 
hatalom alattomos túlkapása ellen. Annak őszin-
te hangulatát azóta is próbálja visszavarázsol-
ni az igazi alternatíva felvázolására képtelen el-
lenzék. De sehogyan sem sikerül neki. A csillogó 
szemű fiatal demonstrálókból mára már csak a 
„kapd be, PSD” szlogen maradt. Külföldön és bel-
földön egyaránt.

Diaszpóraparti
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