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Három év letöltendő börtönbün-
tetésre ítélte jogerősen a buka-
resti legfelsőbb bíróság Olosz 
Gergely volt RMDSZ-es szenátort. 
A háromszéki üzletember-politi-
kus nem jelentkezett büntetése 
végrehajtására, körözik a román 
hatóságok.

 » BÍRÓ BLANKA, ROSTÁS SZABOLCS

E gy héttel a perében született jog-
erős ítélet kihirdetése után sem 
találják a hatóságok a korrupció 

miatt letöltendő szabadságvesztéssel 
sújtott Olosz Gergely volt RMDSZ-es 
szenátort. Nicoleta Tolvaj Marin, a 
Kovászna megyei rendőr-főkapitány-
ság szóvivője tegnap a Krónikának 
úgy nyilatkozott: folyamatban van 
az elítélt tartózkodási helyének fel-
fedése, illetve előállításának rend-
őrségi akciója. A volt szenátor ellen 
országos körözést bocsátottak ki, 
személyi adatait elküldték Románia 
valamennyi határátkelőjére. Lapunk 
kérdésére a szóvivő elmondta, fo-
lyamatos megfi gyelés alatt tartják 
Olosz lakcímét, a nevére kibocsátott 
körözést hamarosan közzéteszik a 
rendőrség honlapján is, ugyanakkor 
napokon belül nemzetközi elfoga-
tóparancsot is kiadnak a politikus 
ellen. Különben évek óta körözik a 
román hatóságok a szintén Kovászna 
megyei illetőségű Markó Attila volt 
RMDSZ-es parlamenti képviselőt, 
egykori kisebbségügyi államtitkárt, 
akit a restitúciós hatóság kártérítési 
bizottságának volt tagjaként a sepsi-
szentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 
visszaszolgáltatása miatt jogerősen 
felfüggesztett börtönre, míg egy kor-
rupciós perben alapfokon öt év letöl-
tendő börtönbüntetésre ítélték. Mar-
kó Attila jelenleg Magyarországon 
tartózkodik.

December 20-án kihirdetett ítéle-
tében a bukaresti legfelsőbb bíróság 
helyben hagyta az Olosz Gergely kor-
rupciós perében 2016 márciusában 
született verdiktet, amelyben a buka-
resti táblabíróság ugyancsak három 
év letöltendő szabadságvesztéssel 

sújtotta az Országos Energiaár-sza-
bályozó Hatóság (ANRE) egykori 
vezetőjét. Az ANRE elnöki tisztségét 
2007 és 2008 között betöltő 42 éves 
politikust többrendbeli befolyással 
üzérkedés vádjában találták vétkes-
nek. A táblabíróság 384 ezer euró és 
400 ezer lej elkobzását is elrendelte 
Olosztól, fenntartva a vádlott bank-
számláinak zárolásáról 2011-ben ho-
zott döntést – a legfelsőbb bíróság 
most a három évvel ezelőtti verdikt 
eme intézkedését is helyben hagyta. 
Ugyanebben a büntetőperben egy 
év négy hónap letöltendőt kapott 
Ion Bîrcină üzletember megveszte-
getésért. Egyébként 2013-ban alap-
fokon hozott ítéletében ugyanebben 
az ügyben hét év börtönbüntetésre 
ítélte Oloszt a bukaresti törvényszék, 
de az ítéletet a táblabíróság érvényte-
lennek nyilvánította, mivel az Olosz 
ügyvédi foglalkozása miatt ennek a 
fórumnak nem lett volna illetékessé-
ge döntést hozni ügyében.

Az Országos Korrupcióellenes 
Ügyészség (DNA) 2012-ben emelt vá-
dat Olosz ellen. A vádhatóság szerint 
négy vállalkozó (Ion Bîrcină, Costin 
Iliescu, Cătălin Stan és Ovidiu Ionel 
Badea) lefi zette, hogy különbö-
ző szerződésekhez juttassa cégei-
ket, kihasználva azt, hogy Olosz az 

energia ár-szabályozó hatóság elnöki 
tisztségét töltötte be. A vádirat sze-
rint az RMDSZ-es politikus összesen 
félmillió eurónak megfelelő jogtalan 
anyagi haszonban részesült külön-
böző formában. „Olosz fi ttyet hányt 
annak a közösségnek az érdekeire, 
amely a magas tisztségbe juttatta, s 
azt úgy értelmezte: gyorsan és haté-
konyan kell lépnie azért, hogy tisz-
tességtelen eszközökkel olyan óriási 
összegekhez jusson, amelyekről az 
adófi zetők többsége nem is álmodik” 
– szerepelt a bukaresti törvényszék – 
később érvénytelenített – ítéletének 
bírói indoklásában.

Olosz Gergely a 2012-es parlamenti 
választásokon szerzett szenátori man-
dátumot az RMDSZ egyik háromszéki 
jelöltjeként, amiről 2013 májusában 
lemondott; 2008 és 2012 között parla-
menti képviselőként tevékenykedett, 
2010-től az RMDSZ képviselőházi 
frakcióvezetője is volt. Olosz Gergely 
2011-ben az RMDSZ elnöki tisztségét 
is megpályázta, ám a választáson 
alulmaradt a szövetség élére akkor 
megválasztott Kelemen Hunorral 
szemben. A büntetőperében született 
alapfokú ítéletek nyomán kivonult 
a politikából, és egy ideig az osztrák 
Holzindustrie Schweighofer faipari 
óriás ügyvédjeként tevékenykedett.

 » B. K. B.

S okan indokolatlanul kérnek 
sürgősségi ellátást, miközben 
a háziorvos vagy az ambu-

lancián szolgálatot teljesítő orvos 
is elláthatná őket, emiatt pedig 
túlterhelt a sürgősségi osztály – pa-
naszolta el András-Nagy Róbert, a 
sepsiszentgyörgyi kórház igazgató-
ja. Mint rámutatott, idén a sürgős-
ségen 37 ezer beteg kapott segítsé-
get, ez ötezerrel több, mint tavaly. A 
betegek 40 százalékát a háziorvos is 
elláthatta volna, vagy az ambulan-
cián orvosolhatták volna a pana-
szaikat, ha időben bejelentkeznek. 
Ráadásul 15 ezer beteg úgy ment be 
a sürgősségre, hogy a számítógé-
pes rendszerből kiderült, már volt 
időpontjuk az ambulanciára, csak 

nem volt türelmük kivárni. Minden 
beteget a súlyosság alapján már 
érkezéskor besorolnak, színkódo-
kat kapnak, hogy mindig a valóban 
sürgős esetek élvezzenek előnyt, az 
enyhébb panaszokkal érkezők hosz-
szabb ideig várakoznak. Idén a bete-
gek 67 százaléka zöld kódot kapott, 
ami köztes állapotot jelent a valódi 
sürgősség és az alapellátásban is 
megoldható betegségek között. Az 
átlag várakozási idő a sürgősségen 
30–40 perc, egy eset ellátása a kór-
háznak átlag 45 lejbe kerül.

Az igazgató elmondta, olyan is 
előfordult, hogy egy fi atalember 
szombaton mentővel vitette be ma-
gát a sürgőssége, hogy levágják a 
lábáról a gipszet, holott hétfőre volt 
időpontja a szakrendelőbe. Ilyenkor 
a valódi sürgősségi esetektől vonják  

el a mentőt, az időt, a szakembert – 
fi gyelmeztet az igazgató. Elismerte, 
ha lenne háziorvosi ügyelet, az teher-
mentesíthetné a sürgősséget, hiszen 
jelenleg éjszaka és hétvégeken csak 
a sürgősség jelent megoldást. Az 
ambulancia sok rendelőjében hosz-
szas az előrejegyzési idő, ezért sokan 
inkább bemennek a sürgősségre, ha 
elfogy a türelmük. Igyekeznek ezt a 
problémát megoldani, a kardiológi-
án például korábban 60 napos volt a 
várakozási idő, de még alkalmaztak 
orvost, így jelenleg már csak két hetet 
kell várni időpontra. Most a gasztro-
enterológián a leghosszabb – három 
hetes – a várakozási idő. Sok prob-
lémát meg lehetne oldani, ha több 
alkalmazottat foglalkoztatnának, ám 
ehhez több pénznek kellene a kórhá-
zak rendelkezésére állnia.
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Körözik a hatóságok Oloszt

Erdélyi tudósítások 2018. december 27.
csütörtök

Ami maradt
a centenáriumból

Hogy a bőség zavara, avagy a történelmi léptékű mo-
mentumok hiánya okozza-e, de nehéz rangsort felállí-
tani az idei évben a romániai társadalom, ezen belül 
pedig a magyar közösség szempontjából lényeges 
történések tekintetében. Természetesen a többség 
számára az Erdély elcsatolását – vagy politikailag 
korrektül: a Román Királyság és Erdély egyesülését – 
kimondó 1918-as gyulafehérvári nagygyűlés századik 
évfordulója számít non plusz ultrának, kérdés azon-
ban, hogy a lassan magunk mögött hagyott centená-
riumi év körüli csinnadrattán kívül mi egyébbel ma-
radunk valamennyien. Vajon a zászlólengetésen és 
szoborállításon túl maradt-e ideje, energiája, de leg-
főképpen hajlandósága Romániának arra, hogy visz-
szatekintsen kicsit az elmúlt száz esztendőre, levonja 
az eltelt időszak tanulságait, és megpróbáljon vala-
miféle, mostanában sokat emlegetett országprojek-
tet felvázolni? Sajnos a 2018-as esztendő tanulságai 
arra intenek, hogy túlzott igényeket, elvárásokat nem 
táplálhatunk e téren. A bukaresti politikai osztály a 
végletekig megosztott, az államelnöki hivatal és a kor-
mány közötti együttműködésnek jele sincs, de még az 
együttélés iránti hajlandóságot sem látni, ezt az egy-
másnak feszülést pedig tetézi a nyomozó hatóságok 
és az igazságszolgáltatás fölötti kontroll megszerzése 
érdekében folytatott állandó és ádáz küzdelem. Külön 
fájdalmas, hogy az országnak talán soha nem volt 
annyira gyenge, egyben szánalmas kormánya, mint 
éppen a centenáriumi évben fungáló kabinet, amely-
nek ráadásul néhány napon belül az EU soros elnöki 
teendőivel járó feladatok is a nyakába szakadnak.

Az idei esztendő legszembeötlőbb tapasztalata és 
tanulsága ugyanakkor éppen ahhoz az önrendelkezé-
si elvhez kapcsolódik, amelyre hivatkozva kiáltották 
ki egyoldalúan száz évvel ezelőtt a magyarországi 
– és ókirályságbeli – románok Erdély elszakadását. 
Sokak számára minden bizonnyal az erdélyi magyar 
politikai alakulatok vezetői által az év elején aláírt 
autonómianyilatkozat ugrik be, amelynek aláírói vál-
lalták a különböző autonómiaelképzelések összehan-
golását, megerősítve a romániai magyar közösség ön-
rendelkezés iránti igényét. A Kolozsvárt szentesített 
dokumentum minden bizonnyal előrelépésnek számít 
az erdélyi magyarok autonómiaküzdelme terén, leg-
alábbis ami a régóta remélt egységes fellépést illeti. 
Még akkor is, ha a nyilatkozat aláírása után néhány 
hónappal a román parlament elvetette a magyar tör-
vényhozók által beterjesztett autonómiastatútumot, 
újfent értésére adva az erdélyi magyarságnak, hogy a 
bukaresti hatalom nem kér az eff ajta önrendelkezési 
törekvésekből.

A sors iróniája azonban, hogy újabb néhány hónap 
elteltével Bukarest onnan volt kénytelen elszenvedni 
hasonló „támadást”, ahonnan nem várta. Az Erdély 
négy nagyvárosa által egymás támogatása, közös 
fejlődésük elősegítése, az európai uniós források ha-
tékonyabb lehívása érdekében megalakított Nyugati 
Szövetség nem olyan formában váltott ki elutasítást 
a hatalom részéről, mint a magyar önrendelkezési tö-
rekvések, hanem mondhatni még úgyabbul: félelmet 
keltett. Függetlenül attól, hogy jelenleg balliberális 
koalíció irányítja Romániát, a hatalom jelenlegi képvi-
selői zsigeri gyanakvással és ellenszenvvel viseltettek 
a Temesvárt, Aradot, Nagyváradot és Kolozsvárt és tér-
ségét felölelő, valamint az ennek nyomán az ország 
más vidékein szárba szökkenő kezdeményezéssel 
szemben. És a félelem érthető, hiszen ezekre a törek-
vésekre nem lehet rányomni az etnikai bélyeget, im-
már lehetetlenség az ország egységességének évtize-
dek óta szajkózott ürügyével lesöpörni az asztalról a 
regionalizációs, decentralizációs igényeket. Bukarest 
számára az marad az egyetlen esély, ha meghallja a 
fejlődés után kiáltó régiók, a vidék szavát, és hajlandó 
több hatalmat átruházni az önkormányzatoknak. Ter-
mészetesen megteheti, hogy eurómilliárdos alapok 
délibábjával, beteljesítetlen ígéretekkel áltatja az „or-
szágot”, esetleg hatalmi erőfi togtatással igyekszik le-
verni a még több helyben hozott döntést követelő vá-
rosok, régiók összefogását. Ezzel azonban nem tesz 
mást, mint végleg elvadítja magától azokat a városo-
kat, országrészeket, amelyek önállósodási törekvése-
ik közepette ma még hajlandóak partnerek maradni.

VEZÉRCIKK

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
O

LO
SZ

 G
ER

EG
EL

Y/
AR

CH
ÍV

ROSTÁS
SZABOLCS

Az RMDSZ-es Olosz Gergely büntetőpere hat évig húzódott

Nem sürgős esetekkel mennek a sürgősségre




