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Rö vi den

Bukarestbe megy.  � Máris újabb 
fejlemény van Adelina Coste ügyében. Mint 
arról beszámoltunk, a PD-L nagyváradi embe-
re megszüntette a sokak által régóta kifogá-
solt kettős tisztségét. Coste ugyanis egyszerre 
volt váradi városi tanácsos és a prefektúra 
alkalmazottja is. Tanácsosi tisztségéről lemon-
dott végül. Az újdonság ehhez képest az, hogy 
máris új posztot kap. Bukarestbe fog menni, 
ahol a gazdasági minisztériumnál szereztek 
számára egy munkahelyet. Tegnap azt állítot-
ta, a prefektúrai állásából is felmond, amint 
kinevezik a román fővárosba. 

Sztrájk.  � Mintegy kétezer bukaresti 
autóbusz-, trolibusz- és villamosvezető lépett 
csütörtökön délelőtt „spontán sztrájkba”, 
megbénítva ezáltal a román főváros közleke-
dését. A felszíni tömegközlekedést irányító 
állami vállalat (RATB) alkalmazottai fizeté-
sük csökkentése miatti félelmükben szánták 
el magukat a radikális lépésre. 

Közösen.  � Húsvétkor közösen járőröz-
nek a magyar és a román rendőrök Arad 
és Békés megyében – közölte az MTI-vel a 
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóre-
ferense csütörtökön. Albert István elmondta: 
a két megye rendőri vezetőinek csütörtöki 
megállapodása alapján április 4-én és 5-én a 
magyar és a román rendőrök közösen pró-
bálják kiszűrni az ittas gépjárművezetőket 
és kerékpárosokat, valamint az agresszív 
járművezetőket. Hasonló akció volt Bihar me-
gyében is tegnap.

Egészségügyi programok
Elfogadta szerda délutáni ülésén a Kormány 
a 2010-es évi országos egészségügyi progra-
mokra vonatkozó Határozatot. A jogszabály 
tartalmazza a programok céljának, finan-
szírozásának leírását, valamint a vonatkozó 
gyógyszerellátás módját. A határozat április 
elsejétől érvénybe lép. Cseke Attila egész-
ségügyi miniszter a kormányülést követően 
elmondta: nagyrészt megmaradtak a szak-
tárca megelőzésre vonatkozó és az Országos 
Egészségügyi Biztosító által folytatott eddigi 
kezelési programok, de újak is bekerültek, 
elsősorban felmérésre, gyógyításra vonatkozó 
javaslatok, különösen a gyerekekre vonatko-
zóan. Keretet biztosít a tárca 2010-ben az 
onkológiai kezelésekre, a ritka betegségekre, 
a HIV-fertőzöttekre/AIDS-betegeknek, a 
cukorbetegeknek és a tuberkulózisban szen-
vedőknek, kezelésük így ezentúl is ingyenes 
marad. Külföldi gyógykezelésekre 58,8%-
kal, a hemofília kezelésére 69,94%-kal a 
sclerosis multiplex-program költségvetése 
pedig 14,69%-kal többet irányoztak elő. A 
rákbetegek ambuláns kezeléséhez szükséges 
gyógyszereket idén újra csak a kórházak 
patikáiban lehet beszerezni. Újdonság, hogy 
a programokban használt gyógyszerekre or-
szágos közbeszerzést írnak ki, ezzel is csök-
kentve a költségeket és több gyógyszert, s 
ezáltal több beteg ellátását biztosítva. Idei 
újdonság továbbá a július elsejétől útjára 
induló, gyermekek szájhigiéniájára vonatko-
zó program. Szintén a gyermekeket érinti a 
szkoliózis-szűrési program, amelynek kereté-
ben a kialakult gerincferdülést még javítható 
stádiumban szeretnék felismerni. Emellett, a 
kismamaiskola-program keretében, a váran-
dós nők és azok családja megtanulhatja a 
terhesgondozás higiénés szabályait, illetve a 
csecsemőápolást és a kizárólag természetes 
táplálást a baba 6 hónapos koráig.

Felmentették Iepurilát, a taxisgyilkosság vádlottját! 
Váratlan döntés született tegnap a Nagyváradi Bíróságon: hosszas huzavona után felmentették 
a nagyváradi taxisgyilkosság elkövetésével vádolt Nicolae Orost, azaz Iepurilát (Nyuszika).

Bihar: prefektus-e a prefektus? 
Megkérdőjelezi a nagyváradi önkormányzat PNL-s vezetése azt, hogy joggal van-e hivatalban a 
megye PD-L-s prefektusa, azaz Gavrilă Ghilea. Sőt, hivatalosan is megóvták a megyefőnökségét.

Szeghalmi ÖrS

Az elmúlt egy hétben döntés-
hozatalra volt visszavonulva 
a bíróság abban az ügyben, 
amelynek áldozata Bajkán 
Péter nagyváradi taxis volt. 
Mint annak idején részlete-
sen beszámoltunk róla, tavaly 
február 11-én gyilkolták meg 
a férfit a szentandrási úton: 
agyonlőtték. Az ügy egyetlen 
gyanúsítottja, majd vádlottja a 
Iepurilă (Nyuszika) becenévvel 
illetett Nicolae Oros volt. Egy-
hétnyi végső mérlegelés után 
a bíróság tegnap felmentette a 

vádlottat a különös kegyetlen-
séggel elkövetett emberölés és 
a rablás vádja alól is.

Még nincs vége
Mint Cristian Monenci, a 

Bihar megyei Bíróság szóvi-
vője lapunknak megerősítette, 
a tavaly július 2-án bíróság elé 
állított Nicolae Oros kapcsán 
a bíróság úgy határozott, hogy 
nem ő a tettes. Az ítélet ellen 
tíz napon belül lehet fellebbez-
ni, viszont már tegnap szabad-
lábra is helyezték Iepurilát.

A férfi ügyvédje Răzvan 
Doseanu volt, aki azt nyilat-
kozta: „Még csak egy csatát 
nyertünk meg. Ez volt az egyik 
legnehezebb ügyem, amióta 
ügyvéd vagyok. A vád képte-

len volt akár egy bizonyítékot 
is felmutatni, még azt sem tud-
ta igazolni, hogy Nicolae bár-
mikor fegyvert fogott volna a 
kezében, nemhogy ölt volna ve-
le. Holnaptól máris a fellebbe-
zésen dolgozunk, biztos vagyok 
benne, hogy a végső döntés is 
olyan lesz, hogy nem vonják 
meg a fiatalembertől a szabad-
ságát”. Mindez annak dacára 
történt, hogy a rendőrségnek 
állítólag több bizonyítéka is 
volt, azt mondják, az autón 
talált ujjlenyomatoktól a DNS-
vizsgálatokig sok minden szólt 
a vádlott ellen. Nem találták 
meg viszont a gyilkos fegyvert, 
továbbá a helyszínen talált láb-
nyomokról bebizonyosodott, 
hogy azok nem a Iepuriláéi.

Mindez tehát azt jelenti, 
hogy vagy szabadlábra helyez-
tek most egy elkövetőt, vagy 
más a gyilkos, aki a tett elkö-
vetése óta szabad.

Szeghalmi ÖrS

A jogi szakértőit aktiválta a 
PNL-s irányítású nagyváradi ön-
kormányzat azért, hogy bizonyít-
sák be: Gavrilă Ghilea PD-L-s 
prefektus valójában nem is 
prefektus. Néhány nappal ez-
előtt a jogászok már be is ad-
ták a Bihar megyei Bíróságra 
a vonatkozó keresetüket. Azt 
kérik, állapíttassék meg, hogy 
a megyefőnök nem jogszerűen 
tölti be a tisztségét.

Az ügy előzménye, hogy 
Ghilea prefektus szintén a bí-
róságon támadta meg a váradi 
önkormányzat két döntését, 
amellyel a Helyi Tanács mini-
mális havi díjat vezetett be az 
óvodások étkeztetésére vonatko-
zóan. Ennek a pernek a része-
ként reagált a megtámadott fél 
úgy, hogy megkérdőjelezte a fel-
peres státusának jogszerűségét.

Ghilea szerint rendben
Az elv szerint a prefektus 

minden megyében a törvények 
betartásának őre, a jogszabá-
lyok gyakorlatba ültetésének 
felvigyázója, akit a kormány 
nevez ki. A PNL-sek azonban 
azzal érvelnek, hogy épp a tör-
vényesség őre van törvénytelen 
helyzetben, ugyanis egyszerű-
en nincs hivatalos kinevezése 
a megyefőnöki posztra. Ghileát 
ugyanis 2009. február 8-án ide-
iglenes jelleggel nevezte ki a 

kormány, majd ezt követően 
versenyvizsgát kellett tennie. 
(Ekkor volt is egy minibotrány, 
amely szerint Ghilea puskázott 
a vizsgán, és így ment át, de 
akkor ezt megkeresésünkre ta-
gadta.) Ezt követően azonban 
a kormány állítólag elfelejtet-
te rendeletben véglegesíteni 
posztján az ideiglenes jelleggel 
kinevezett tisztségviselőt. 

Legutóbbi sajtótájékoztatóján 
az újságírók meg is kérdezték 

erről Ghileát, aki a várt módon 
azt mondta, szerinte jogszerű-
en van hivatalban. „Engem 
tavaly februárban nevezett ki 
a kormány, ez a döntés visz-
szakereshető, és legális” – ér-
velt. A PNL-sek viszont abban 
bíznak, hogy esetleg a bíróság 
kimondja a megyefőnök ille-
tékességének semmisségét. Ez 
oda vezetne, hogy a posztján 
való véglegesítése óta hozott 
összes döntése automatikusan 

érvénytelenné válna. Jogi szak-
értők szerint azonban nem túl 
valószínű, hogy így bukna meg 
egy prefektus Romániában.

Mindenesetre volt már előz-
ménye annak, hogy a kormány 
hanyagul kezelt hasonló ügye-
ket. Például a volt alprefektus, 
Claudiu Pop kinevezése olyan 
későn jelent meg a Hivatalos 
Közlönyben, hogy pont egybe-
esett a leváltásáról szóló dön-
tés közzétételével.  

A Bihari Napló újságírója, 
szerkesztője, Szeghalmi Örs 
lett idén az Európai Kisebb-
ségi és Regionális Nyelvű Na-
pilapok (MIDAS) díjazottja. 
A különféle európai országok 
vezető kisebbségi napilapjait 
tömörítő nemzetközi szerve-
zet, a MIDAS évente két sajtóst 
részesít elismerésben, mindig 
más-más országokból. Az egyik 
elismerés, azaz a MIDAS-díj a 
kisebbségi nyelven író sajtó-
soknak szól, akik az európai 
kisebbségvédelem és kultu-
rális sokszínűség témakörét 
is promoválják írásaikban. 
Ugyanakkor létezik egy másik 
díj is, amelyet általában egy-
egy olyan újságírónak adnak, 
aki valamely országban a több-
ségi nemzet tagja és az etniku-
mok közeledéséért dolgozik.

Részletek
Tavaly a MIDAS-díjat a 

katalóniai Salvador Cardús i 
Ros kapta, aki a legnagyobb 

spanyolországi kisebbség ügye-
ivel foglalkozott cikkeiben, a 

többséghez tartozó sajtósnak 
járó díjat pedig a lengyel Mar-
cin Wojciechowskinak ítélték.

Az olaszországi székhelyű 
MIDAS idén május elején 
tartja tanácskozását, ezúttal a 
litvániai fővárosban, Vilnius-
ban. E többnapos rendezvény 
keretében adják majd át az el-
ismeréseket is május 7-én. Az 
ezúttal lapunk munkatársának 
ítélt díjat 2003-ban alapította a 
szervezet, azért, hogy „elismer-
hessék azon egyéni újságírói 
teljesítményeket, amelyek célja 
a kisebbségvédelem, a kulturá-
lis sokszínűség, a rasszizmus 
elleni harc, valamint  a diszk-
rimináció visszaszorításának 
előmozdítása, a kulturális és 
nemzetiségbeli különbségek 
jobb megértetése”.

A MIDAS-konferencián, va-
lamint a díjátadó ünnepségen 
a Bihari Napló két képviselője 
fog részt venni: a díjazott mel-
lett jelen lesz Rais W. István 
főszerkesztő is.

MIDAS-újságíródíj munkatársunknak 
Szeghalmi Örs, a Bihari Napló szerkesztője kapta idén a MIDAS európai 
újságíródíját. Az elismerést Litvániában, Vilniusban adják át május 7-én.

Szeghalmi Örs

Nicolae Oros, azaz Iepurilă

Bolojan (balra) jogi szakértői támadták meg a Ghilea (a jobb szélen) kinevezésével kapcsolatos ügyet

Szkeptikus
Hervé Morin francia vé-
delmi miniszter fenntar-
tásokkal fogadta a NATO 
költséges rakétavédelmi 
tervét, amely az olyan 
országok ellen nyújtana 
védelmet, mint Irán. Em-
lékeztetett, hogy az euró-
pai haderők néha olyan 
alapvető felszerelésből 
sem rendelkeznek ele-
gendővel, mint például 
a helikopterek.A megvál-
toztatott terv szerint az 
USA Romániába és Bul-
gáriába telepítene elfogó 
rakétákat.

Hervé Morin
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