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Átkeresztelik a bécsi
Szerecsen Gyógyszertárt
Új nevet és logót kap a szerecsenről 
elnevezett bécsi belvárosi gyógyszer-
tár, a Mohren-Apotheke azt követően, 
hogy az afroamerikaiakkal való egyenlő 
bánásmódért küzdő amerikai radikális 
jogvédő civil mozgalom, a Black Lives 
Matter (Fekete életek számítanak) alá-
írásgyűjtéssel tiltakozott a patika szerinte 
rasszista elnevezése ellen. Az intézményt 
1350-ben alapították, és a tulajdonos 
birtokában lévő dokumentumok szerint 
ez az osztrák főváros harmadik legré-
gebbi gyógyszertára. Teresa Marosi, az 
intézmény vezetője szerint az elnevezés 
nem diszkriminatív, sőt sokkal inkább 
elismerésnek számított, hogy a szere-
csenről nevezték el. Európában ugyanis 
a középkorban még fejletlen volt az 
orvostudomány, a hatékony gyógyszerek 
többnyire Afrikából és a Keletről szár-
maztak. A tulajdonos végül úgy döntött: 
tekintettel a tiltakozók érzékenységére, 
megváltoztatja a gyógyszertár nevét. Fel-
hívta ugyanakkor a fi gyelmet arra, hogy 
a névváltoztatás hivatali ügyintézéssel 
jár, ezért időt vesz igénybe.

Lövöldözés Louisville-ben
Egy ember meghalt, egy másik pedig 
megsebesült szombat este a Kentucky 
állambeli Louisville-ben, a Jeff erson 
Square Parkban, ahol rendszeresen 
tüntetéseket tartanak, amióta márci-
usban rendőrök megöltek a városban 
egy fekete nőt. A parkban hónapok óta 
tüntetéseket tartanak, amióta március-
ban halálos lövés érte Breonna Taylort, 
akinek a házában a kábítószer-ellenes 
csoport rendőrei tartottak házkutatást. A 
26 éves sürgősségi nővér március 13-án 
halt meg, amikor a rendőrök letartózta-
tási paranccsal a kézben behatoltak a 
lakásába. A lövöldözésben érintett egyik 
rendőrt kedden menesztették a rend-
őrségtől. Taylor meggyilkolása azután 
került ismét refl ektorfénybe, hogy május 
25-én Minneapolisban meghalt a szintén 
fekete George Floyd, miután letartóztatás 
közben egy rendőr kilenc percen át a 
nyakán térdelt.

Trump hosszú börtönbüntetést
szeretne a vandáloknak
Donald Trump elnöki rendeletet írt alá a 
történelmi emlékművek és szobrok vé-
delméről. Az amerikai elnök a Twitteren 
jelentette be ezt a lépést. „Határozott 
elnöki rendeletet írtam alá az amerikai 
műemlékek, emlékművek és szobrok 
védelméről, harcolva ezzel a közelmúlt 
erőszakos bűncselekményei ellen” – írta 
a mikroblogon Trump. Hozzáfűzte: hosz-
szú börtönbüntetést szeretne azoknak, 
akik e „törvénytelen cselekedeteket” 
elkövették. Az elnöki rendelet előírja a 
köztéren álló műemlékek megszentség-
telenítésének és a kormányzati tulajdon 
megrongálásának tiltására vonatkozó 
törvények betartatását. Egyben elrendeli 
a szövetségi anyagi támogatás megvo-
nását azoktól az önkormányzatoktól 
és tagállami kormányoktól, amelyek 
képtelennek bizonyulnak megvédeni a 
köztereken álló emlékműveket és szob-
rokat. A rendelet értelmében ugyancsak 
megvonják a szövetségi anyagi támoga-
tást azoktól az igazságszolgáltatási szer-
vektől és rendfenntartó erőktől, amelyek 
nem akadályozzák meg vagy nem állítják 
le a rongálást. Az elnöki rendelet aláírása 
hátterében az áll, hogy a Fehér Ház előtti 
téren a rendőrség megakadályozta, hogy 
erőszakos tüntetők ledöntsék Andrew 
Jackson, az Egyesült Államok hetedik 
elnöke (1829–1837) lovas szobrát.

KÉSZÜLHET AZ SZNT, MEGÁLLAPODÁS A POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSEK HATÁRIDEJÉNEK KITOLÁSÁRÓL

Rábólintottak a hosszabbításra

Hálózati személy. A CNSAS szerint a jegybank elnöke együttműködött a Szekuritátéval

Az uniós tagállamok vezetőit tömö-
rítő Európai Tanács elfogadta az 
Európai Parlament javaslatát a pol-
gári kezdeményezésekre vonatkozó 
határidők meghosszabbításáról. Az 
intézkedés a Székely Nemzeti Tanács 
(SZNT) nemzeti régiókról szóló kez-
deményezését is érinti.
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A z Európai Parlament (EP), az Eu-
rópai Bizottság (EB) és az Európai 
Unió Tanácsa (EUT) illetékesei 

megegyeztek a polgári kezdeményezé-
sek határidejének koronavírus-járvány 
miatti meghosszabbításáról – adta hírül 
az RMDSZ. Az alakulat szerint a tanács 
elfogadta a parlament javaslatát, hogy 
a mostani, féléves meghosszabbítást 
követően, amennyiben a tagállamok 
negyedében megszorító intézkedések 
vannak életben, a bizottság ismét élhet 
a hosszabbítás lehetőségével. Május 20-
án hozott rendeletében a bizottság csak 
abban az esetben tette volna lehetővé a 
további hosszabbítást, ha a tagállamok 
felében, vagy az Unió lakosságának a 35 
százalékát adó tagállamokban vannak 
érvényben a koronavírus járvány miatti 
megszorító intézkedések.

A módosítás értelmében a határidők-
kel kapcsolatos intézkedések azokra 
a kezdeményezésekre is vonatkoznak, 

amelyeknek gyűjtési, ellenőrzési vagy 
vizsgálati szakasza március 11-e után le-
zárult. Ebben a helyzetben van a nemzeti 
régiókért indított polgári kezdeményezés, 
mely május 7-én zárta az aláírásgyűjtését. 
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) vezetői 
és partnereik által elindított kezdemé-
nyezést e dátumig több mint egymillióan 
írták alá, de nem sikerült teljesíteni az 
aláírások tagállamok közötti eloszlására 
vonatkozó kritériumot: a szükséges hét 
helyett csak három országban haladta 
meg az aláírók száma az illető országra 
megszabott küszöböt. Az RMDSZ közölte: 
az új cikkely megfelelő támpontot és ér-
telmezést ad az érintett kezdeményezések 
szervezői számára. A közlemény idézte 
Vincze Lorántot, a polgári kezdeménye-
zések európai parlamenti jelentéstevőjét, 
aki szerint az egyhangú támogatás annak 
a jele, hogy mindhárom EU-s intézmény 
számára fontos rendeletről van szó.

„Elégedett vagyok azzal, hogy az EP ré-
széről tovább egyszerűsítettük az eljárást, 
nagyobb kiszámíthatóságot és jogbizton-
ságot adtunk a szervezőknek. A tanács 
és a parlament döntése a mai megállapo-
dást követően természetszerűen támoga-
tó lesz” – fogalmazott az RMDSZ európai 
parlamenti képviselője. Vincze Loránt az 
MTI kérdésére pontosított: a csütörtökön 
egyeztetett szöveget várhatóan ezen a 
héten fogadja el az EU-tagállamok nagy-
követeinek az értekezlete, és júliusban 
szavazza meg a parlament plenáris ülé-
se. „Mivel a megállapodás megvan, e két 

szavazás kimenetele biztosra vehető” – 
nyilatkozta az EP-képviselő. A csütörtöki 
egyeztetésen az EP-t Vincze Loránt, az 
Európai Unió Tanácsát a horvát soros el-
nökség részéről Maja Adamic nagykövet, 
az EB-t pedig Rudigert Boogert, a polgári 
kezdeményezésekért felelős egység veze-
tője képviselte.

A határidő meghosszabbítása koráb-
ban vita tárgyát képezte a nemzeti régi-
ókról szóló európai polgári kezdeménye-
zés elindítói és Vincze Loránt között. Az 
erről elfogadott dokumentumok szerint 
ugyanis a féléves hosszabbítás akkor kez-
dődik, amikor az aláírásgyűjtés eredeti 
határideje lejárt. Míg Vincze úgy tekintet-
te, hogy az SZNT vezetői veszélyeztetik a 
Kárpát-medencei magyarság több mint 
egymillió aláírását azzal, hogy másfél hó-
napja elkezdődött a féléves hosszabbítás, 
de nem kezdték újra az aláírásgyűjtést, 
Izsák Balázs SZNT-elnök kitartott azon ál-
láspontja mellett, hogy mindaddig, amíg 
az Európai Unió Tanácsa és az Európai 
Parlament képviselői is el nem fogadják 
a hosszabbítási rendelet végleges válto-
zatát, nincsen jogalapja az aláírásgyűj-
tésnek. Az EU honlapján öt olyan európai 
polgári kezdeményezés jelenik meg, ame-
lyeknek a koronavírus-járvány idején járt 
le az eredeti aláírásgyűjtési határideje. 
A honlap valamennyit folyamatban levő 
kezdeményezésként tünteti fel. Az öt kö-
zül hármat lehet jelenleg is online aláírni, 
az SZNT kezdeményezése nem tartozik 
ezek közé.
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A hírhedt román kommunista titkosszol-
gálat, a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló 

Országos Tanács (CNSAS) azzal vádolta meg 
Mugur Isărescut, a Román Nemzeti Bank 
(BNR) harminc éve funkcióban levő elnökét, 
hogy 1989 előtt együttműködött a kommu-
nista titkosszolgálattal, és jelentéseket írt 
külföldi diplomatákról. Az átvilágító bizott-
ság már június első felében meghozta az 
erről szóló döntését. Megállapította, hogy 
Isărescu együttműködött a Szekuritátéval, 
egyben arra kérte a bukaresti ítélőtáblát, ál-
lapítsa meg ezt a tényt, ugyanis a hatályos 
törvények szerint ez az átvilágítási eljárás. A 
bíróságon a per még nem kezdődött el, de az 
ítélőtábla nyilvánosságra hozta a vádiratot.

E szerint az átvilágító bizottság megálla-
pította a rendelkezésére álló anyagokból, 
hogy Isărescu Manole fedőnév alatt jelen-
téseket írt a Szekuritáténak 1979 és 1989 
között. Úgynevezett hálózatot támogató sze-
mélyként használták, majd 1986-ban már a 
Román Kommunista Párt is beleegyezett a 
beszervezésébe. (A Meşterul Manole Kőmű-
ves Kelemen balladájának román változata). 
Az átvilágító bizottság két, kézzel írt jelen-
tésre hivatkozott, az egyik 1985-ből, a má-
sik 1987-ből származik. Ezekben a nemzeti 
bank későbbi vezetője többek között diplo-
matákról is jelentett, akik elégedetlenek 
voltak a nyolcvanas években tapasztalható 
fűtési gondok miatt, hiszen a Romániában 
akkor meglehetősen nagy szegénység volt, 
hiány volt alapvető szükségleti cikkekből és 
a közműszolgáltatások is akadoztak. Isăres-
cu egy másik jelentésben azt írta valakiről, 
hogy elégedetlen volt a társadalmi helyzet-
tel, a tömegközlekedéssel, a fűtési és élel-

miszer-ellátási gondokkal, a televízióban 
sugárzott adásokkal. Az átvilágító bizottság 
szerint ezek a jelentések kimerítik a besú-
gást, hiszen az érintettek a román hatóságok 
látókörébe kerülhettek. A jegybanki kor-
mányzó múltjáról már három évvel ezelőtt is 
cikkezett a román média, akkor a Pressone.
ro oknyomozó hírportál azt írta, hogy a BNR 
elnöke állítólag a román külföldi hírszerzés 
beszervezett embere volt a rendszerváltozás 
előtt és után is.

Isărescu ezzel kapcsolatban nem nyilat-
kozott. A BNR vezetője a román világgazda-
sági intézetben dolgozott kutatóként, ebből 
a pozíciójából eredően került kapcsolatba 
külföldi diplomatákkal. 1990-ben lett a 
jegybank elnöke, s ezt a tisztséget egy évi 
megszakítással – 1999 decemberétől 2000 
decemberéig miniszterelnök volt – azóta 

is betölti. Tavaly Traian Băsescu volt ál-
lamelnökről, jelenlegi európai parlamenti 
képviselőről derült ki, hogy Petrov név alatt 
jelentett a Szekuritáténak. Băsescu 2004 és 
2014 között volt Románia elnöke. Őt több-
ször is átvilágították, hiszen számos válasz-
tott tisztséget betöltött a helyi és a központi 
közigazgatásban, törvényhozó is volt, de 
akkor az átvilágító bizottság nem talált róla 
elmarasztaló iratokat.

A Szekuritáté utóda, a Román Hírszer-
ző Szolgálat (SRI) mai napig sem adott át 
minden aktát az átvilágító bizottságnak, 
így ennek munkája meglehetősen szelek-
tív a hiányzó vagy hiányos dokumentumok 
miatt. Ez sokak szerint hitelteleníti a grémi-
um munkáját, amelyet az elmúlt 30 évben 
inkább politikai leszámolásra használtak, 
mint valódi átvilágításra, múltfeltárásra.
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Manole „mester”: jelentett a szekunak Isărescu




