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Eredeti demokrácia

Ha jóindulattal állunk a jelenlegi román belpolitikai 
helyzethez – márpedig mért is ne állnák így hozzá? 
–, akkor logikusnak tűnik Klaus Johannis államfő és a 
PNL igyekezete. Miután a PSD többéves szorgos mun-
kával vágta maga alatt azt a bizonyos fát, az egyszer 
csak hatalomra került liberálisok joggal érzik úgy, 
hogy most az ő idejük következik. Jól látják azt is, hogy 
kisebbségi kormányként lehetetlen egy olyan parla-
menttel együttműködni, amely törvényről törvényre 
alkot különböző alkalmi többségeket, koalícókat, s ha 
épp úgy alakul, költségvetési kényszerhelyzetbe hoz-
za a kabinetet.

Helyesen érvelnek Johannisék akkor is, amikor azt 
mondják: megnyerték az európai parlamenti, majd az 
államfőválasztást, így nemcsak a femérések, hanem a 
valós szavazói akarat is lényegesen megváltozott az 
országban. Igazuk van abban is, hogy az évek óta várt 
politikai stabilitást kizárólag egy új, egyértelmű parla-
menti többség teremtheti meg. Nehéz vitába szállni 
állításukkal, miszerint a romániai emberek túlnyomó 
része nem szeretné a hatalom közelében sem látni a 
szociáldemokratákat. Mi következik ebből a korrekt 
helyzetismeretből? A válasz nyilvánvaló: a mindent 
tisztázó előre hozott választás.

Csakhogy van egy hangyányi kis probléma. Kicsit 
döcögősen, de az elmúlt harminc évben Románia is 
igyekezett magáévá tenni az Európa nyugati felén már 
régóta meghonosodott demokrácia nevű valamit. En-
nek pedig vannak írott és iratlan szabályai. Amelyeket 
át lehet ugyan lépni, csak azután nem kell sértett arcot 
vágni az antidemokratikus jelzőhöz. A román alkot-
mány szinte lehetetlenné teszi az idő előtti megmére-
tést. Hogy jó-e ez vagy rossz, szinte lényegtelen. Lehet 
változtatni is az alaptörvényen megfelelő parlamenti 
háttérrel. Most az alkotmányjogi kiskapuk feszegeté-
se zajlik. Ügyeskedés bukaresti módra. A sürgősségi 
kormányrendeletek özöne, a cinikus megfontolásból, 
s részben zsarolással megvalósított parlamenti fele-
lősségvállalások sora azt jelzi: Johannisszéknak csak 
akkor jó a demokratikus játék, ha az ellenfeleknek 
nem osztanak lapot.

A mostani hogyan tovább kiszámíthatatlan Buka-
restben. Akár meg is valósulhat a liberálisok vágya, 
és egy májusi, júniusi előre hozott választáson nagy 
győzelmet arathatnak. De az is lehet, hogy Ludovic Or-
ban bukott-átmeneti-kĳ elölt min iszterelnöki státusa 
még ősszel is változatlan lesz. Közben a demokráci-
ára korábban oly érzékeny romániai civil szervezetek 
elnémultak, a csillogó szemű fi atal tüntetők pedig 
elvonultak hamburgerezni. Minden politikai táborban 
szabállyá vált a szabálytalanság. Menő lett a közép-
szerűség. Természetessé vált a demokráciára hivat-
kozva antidemokratikusnak lenni. Már mindegy is, 
hogy ki kezdte a piszkos játékot, a körbe mostanra 
mindenki beállt. Harminc évvel ezelőtt egy Ion Iliescu 
nevű posztkommunista vezér az „eredeti demokrácia” 
megvalósítását ajánlotta Romániának. Mára a románi-
ai politikai elit tökélyre vitte a tervet.

„Azt gondoltuk, hogy ez egy 
olyan téma, amely alapvetően 
érint mindenkit, ehhez képest 
nem mozdultak meg azok a 
partnerek, akik szóban már 
nagyon sokszor jelentkeztek a 
közös munkára” – fogalmazott 
Dabis Attila, az SZNT külügyi 
megbízottja a nemzeti régiókról 
szóló európai polgári kezdemé-
nyezést támogató aláírásgyűjtés 
kapcsán.
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N agyon rosszul áll a nemzeti 
régiókról szóló európai pol-
gári kezdeményezés támo-

gatására indított aláírásgyűjtés, 
további támogatókra lenne szük-
ség – mondta a Székely Nemzeti 
Tanács (SZNT) külügyi megbízott-
ja pénteken az M1 aktuális csator-
nán. Dabis Attila emlékeztetett: az 
SZNT által kezdeményezett akciót 
azért indították, hogy az Európai 
Unió is járuljon hozzá anyagilag a 
hagyományos nemzeti közösségek 
identitásának megőrzéséhez. „Azt 
gondoltuk, hogy ez egy olyan téma, 
amely alapvetően érint mindenkit, 
ehhez képest nem mozdultak meg 
azok a partnerek, akik szóban már 
nagyon sokszor jelentkeztek a kö-
zös munkára” – fogalmazott Dabis 
Attila. Elmondta, hogy már csak 
90 nap van hátra az akció végéig, 
és mindössze 60 ezer aláírás gyűlt 
össze. Köztudott, hogy egymillió 
aláírásra lenne szükség a kezde-
ményezés sikeréhez. A külügyi 
megbízott szerint ugyanakkor még 
mindig van elegendő idő arra, hogy 
ezen változtassanak, de ehhez 

mostantól naponta legalább 10 ezer 
aláírást kell gyűjteniük.

Eközben egyre több közéleti sze-
mélyiség áll az ügy mellé. Varga Ju-
dit budapesti igazságügyi miniszter 
is aláírta az SZNT európai polgári 
kezdeményezését, melynek célja, 
hogy a gazdasági lemaradás meg-
szüntetését célzó uniós kohéziós 
források elosztásánál a régiók nem-
zeti jellegzetességeit is kötelező le-
gyen érvényesíteni. A miniszter ezt 
a Facebook-oldalán jelentette be 
pénteken. Azt írta: „add tovább, 
csatlakozzunk minél többen!”. A 
kezdeményezés aláírható a https://

eci.ec.europa.eu/010/public/#/ini-
tiative oldalon – tette hozzá.

Amint arról beszámoltunk, Ke-
lemen Hunor RMDSZ-elnök a Szö-
vetségi Képviselők Tanácsának 
január 18-ai ülésén bejelentette, 
az alakulat a következő egy hónap-
ban 200–220 ezer támogató aláírást 
akar összegyűjteni az SZNT által 
elindított, nemzeti régiókról szó-
ló európai polgári kezdeményezés 
sikere érdekében. Az indítványt a 
többi erdélyi magyar párt is teljes 
mellszélességgel támogatja, de szá-
mos anyaországi partnere is van a 
kezdeményezésnek.
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Támogatás. Varga Judit igazságügyi miniszter is aláírta az SZNT 
európai polgári kezdeményezését
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Máramaros újjászületése: tízezer lej fi atal családoknak?
Népszavazást akarnak kiírni a születésszám növekedésé-
nek ösztönzése céljából a Máramaros megyei hatóságok az 
önkormányzati választásokkal egy időben. A családok 10 
ezer lejt kapnának az első gyerek után, a harmadik után 
adókedvezmény járna. Gabriel Zetea, a Máramaros Megyei 
Tanács elnöke pénteken a Mediafax hírügynökségnek 
elmondta, a Máramaros újjászületése elnevezésű projekt-
hez szükséges anyagi erőforrásokat a megye, illetve egyes 
települések költségvetéséből teremtik elő. Közölte, referen-
dumot kezdeményeznek a helyhatósági választásokkal 
egy időben. „A Máramaros újjászületése projekttel azt 
javasoljuk, hogy miután összeházasodik és megszületik 
az első gyermeke, valamennyi Máramaros megyei fi atal 
pár kapjon egy fi x összeget, nagyjából 10 000 lejt, amit a 
megyei önkormányzat és a lakóhelyükül szolgáló település 
polgármesteri hivatala állna” – nyilatkozta az önkormányza-
ti vezető. A tanácselnök hozzátette, javasolják továbbá azt is, 
hogy minden harmadik gyermek után a családok kapjanak 
kedvezményt a ház-, telek- és az autó után fi zetendő adóra. 
Máramaros megyében évente 4–5000 gyerek születik.

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K 
/V

AR
GA

 JU
DI

T

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A bukaresti legfelsőbb bíróság 
múlt héten kimondott jogerős 

ítéletében elutasította Horváth 
Anna volt kolozsvári alpolgármes-
ter fellebbezését, és jogerőre emelte 
az Országos Feddhetetlenségi Ügy-
nökség (ANI) összeférhetetlen te-
vékenység miatti elmarasztalását. 
A jogerőre emelkedett határozatá-
ban az ANI három évre eltiltotta a 
köztisztségek viselésétől a jelenleg 
az RMDSZ önkormányzatokért fe-
lelős ügyvezető alelnöki tisztségét 
betöltő politikust. A feddhetet-
lenségi ügynökség 2017 februárjá-
ban az Országos Korrupcióellenes 
Ügyészség (DNA) eljárásával pár-
huzamosan folytatott vizsgálatot 
Horváth Anna ellen. Ebben meg-
állapította, hogy Horváth Anna 
alpolgármesteri minőségben 2013-
ban részt vett egy olyan kolozsvári 
önkormányzati ülésen, amelyen 90 
ezer lej támogatást szavaztak meg a 
Claudiopolis Egyesületnek, amely-
nek az elnöki tisztségét töltötte be. 
Ezen túlmenően odaítéltek egy 30 
ezer lejes támogatást a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem-

nek, amelytől előadóként kapott 
juttatásokat.

Horváth Anna az MTI megkeresé-
sére nem kívánta minősíteni az íté-
letet. Hozzátette: vonja le ki-ki maga 
a következtetéseket a tényekből. 
Elmondta, alpolgármesterként és 
az önkormányzat kulturális bizott-
ságának elnökeként elbírálója volt 
a városhoz benyújtott kulturális pá-
lyázatoknak, és a több száz pályázó 
között a Claudiopolis Egyesületnek 
kilencezer lejes támogatást, és a 
Sapientia tudományegyetemnek 
pedig 30 ezer lejes támogatást ítélt 
meg a testület. Megjegyezte, az ANI 
valótlanul közölt tízszer nagyobb 
támogatást a Claudiopolis eseté-
ben. A politikus elmondta, annak 
tudatában vett részt a döntésben, 
hogy nyolc hónappal korábban köz-
jegyző előtt adott nyilatkozatban 
lemondott az egyesület elnöki tiszt-
ségéről, és lemondó nyilatkozatát az 
egyesületnél is iktatta. Hozzátette: a 
Sapientiának sohasem állt az alkal-
mazásában. Az egyetemen 2008 és 
2010 között polgári szerződéssel tar-
tott órákat, amelyek nyomán 2008-
ban 800 lej, 2009-ben 1100 lej, 2011-
ben pedig 1400 lej juttatást kapott. 

Az MTI kérdésére kijelentette: nem 
volt tudomása róla, hogy a Claudio-
polis Egyesület a tagok döntésképes 
jelenléte hiányában nem tudott új 
elnököt választani, és a lemondá-
sát nem vezettette be a bíróságon az 
egyesületek regiszterébe. Úgy vélte 
azonban, hogy ő minden tőle telhe-
tőt megtett az érdekellentétet kikü-
szöbölésére.

Horváth Anna ellen 2017-ben a 
DNA is eljárást indított, melynek 
következtében 2019 májusában jog-
erősen két év börtönbüntetésre ítél-
te a bukaresti legfelsőbb bíróság. 
Az ítélet végrehajtását négy évre 
felfüggesztették. A bíróság befolyás-
sal való üzérkedésnek találta, hogy 
hatvan fesztiválbérletet fogadott el 
önkéntesei számára egy üzletem-
bertől, cserébe pedig megsürgette 
számára a városházán egy építési 
engedély kiadásához szükséges jó-
váhagyások kibocsátását. A poli-
tikus elmondta: több mint kilenc 
hónap után még mindig nem kapta 
meg a DNA vádjai nyomán hozott 
ítélet indoklását, noha a törvény 
30 napos határidőt ír elő erre, ezért 
egyelőre nem tud az Emberi Jogok 
Európai Bíróságához fordulni.

Jogerős Horváth Anna elmarasztalása




