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Rö vi den

Meghalt.  � Elhunyt Bukarestben 81 
éves korában Aurel Baghiu volt politikai 
fogoly, aki Romániában egykor az elsők kö-
zött megalakult egyik kommunistaellenes 
csoportosulás vezetője, és elítélte az 1956-os 
magyarországi szovjet katonai beavatkozást. 
Baghiu 1956-ban Temesváron egy diákgyűlé-
sen elítélte az 1956-os magyarországi szovjet 
katonai beavatkozást, a bukaresti kormánytól 
pedig a romániai politikai élet demokratizá-
lását célzó intézkedések meghozatala mellett 
azt kérte, hogy a szovjet katonák azonnal 
hagyják el az országot. Baghiut mindezért 
letartóztatták, és nyolc év börtönbüntetésre 
ítélték, ahol munkaszolgálatot kellett teljesí-
tenie. 

Repülőgéptörzs-gyár
Az EADS multinacionális vállalat leánycé-
ge, a  Premium Aeoretec 90 millió euró 
értékű beruházás révén repülőgéptörzse-
ket készítő üzemet létesít Romániában. A 
szerződést csütörtökön írta alá a Premium 
Aerotec és romániai partnere, a dél-erdélyi 
vidombáki IAR Ghimbav repülőgépgyár. A 
tervek szerint az újonnan épített gyár által 
készített repülőgéptörzsek az Airbusoknak 
készülnek. A megállapodás szerint a Brassó 
megyei vidombáki repülőgépgyár 60 ezer 
négyzetméter telket biztosít ipari parkjában, 
ahova az Aerotec felépíti a gyárat. A szer-
ződés aláírásán részt vevő Adriean Videanu 
román gazdasági miniszter elmondta, hogy 
a 90 millió euró értékű beruházás keretében 
megépített gyár a tervek szerint a következő 
tíz évben eléri a 700 millió euró üzleti forgal-
mat, ezért a román állam 21,3 millió állami 
segélyt ad a beruházónak.

MIDAS-ügyek terítéken

Mint tegnap már bővebben beszámoltunk 
róla, az Európai Parlament kisebbségi frak-
cióközi csoportja szerdai ülésén a MIDAS 
(Kisebbségi és Regionális Nyelvű Napilapok 
Európai Egyesülete) vezetőivel találkozott. 
A MIDAS-nak lapunk is tagja. Az ülésen 
felszólalt Tőkés László EP-képviselő is. Az 
Európai Szabad Szövetség (EFA) volt képvi-
selőjeként a kisebbségi jogok védelmében és 
az önkormányzati jogok melletti kiállásukért 
méltatta előző frakcióját. Közismert, hogy az 
EU ötszáz milliónyi polgára közül minden 7. 
vagy 8. valamely etnikai kisebbséghez tar-
tozik – mondotta –, ez viszont távolról sem 
tükröződik az EP összetételében, valamint 
kisebbségi politikájában. Elismerését fejezve 
ki a tízéves szervezet munkája iránt, Tőkés 
László a további kapcsolattartást javasolta, 
és arra kérte a kisebbségi sajtó képviselőit, 
hogy ezután a kisebbségügyi frakcióközi cso-
port tevékenységére az eddigieknél is jobban 
figyeljenek oda. A tanácskozás végén Gál 
Kinga EP-képviselő megköszönte a MIDAS 
eddigi tevékenységét kisebbségi jogok terén, 
arra kérve a szervezet tagjait, hogy rendsze-
resen forduljanak az Európai Parlamenthez, 
hiszen az EP az egyik legmegfelelőbb európai 
uniós intézmény, amely határozottan támo-
gatja az emberi jogok védelmét.

Meghalt a lövöldöző
Az amerikai sajtóban pénteken megjelent 
információk szerint belehalt sebesüléseibe 
az a férfi, aki állítólag lövöldözni kezdett az 
amerikai védelmi minisztérium épületénél. A 
lövöldözésben két rendőr is megsebesült, de 
nincsenek életveszélyben. 
A támadó a csütörtök esti csúcsforgalom 
idején, helyi idő szerint 18 óra 40 perckor, a 
Pentagonhoz vezető metróállomás közelében, 
egy járdán nyitott tüzet a rendőrökre egy, a 
zsebéből előhúzott pisztollyal. A Pentagont 
őrző rendőrök félautomata fegyvereikkel vá-
laszoltak, súlyosan megsebesítve a támadót, 
aki az amerikai sajtóban megjelent informá-
ciók szerint a kórházban belehalt sebesülé-
seibe. Ezt a hírt egyelőre nem erősítették 
meg hivatalos forrásból – írta az AFP francia 
hírügynökség. 

Megdöbbent a záróüléskor a KMKF 
A 2006–2010 közötti magyarországi országgyűlési ciklusban utolsó ülését tartotta a Kárpát-
medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF). Hangsúlyt kaptak a szlovákiai fejlemények is.

Szeghalmi ÖrS

Alig vannak jó útjai az ország-
nak, de ezeken haladva mégis 
el akar érni Európa szívébe, 
mégpedig sürgősen. Nagyjából 
így foglalható össze a bukares-
ti álláspont azzal kapcsolatban, 
hogy Románia mikor szeretne 
csatlakozni a határok nélküli 
európai rendszerhez. A román 
belügyek irányítója szerint 
minden feltétel teljesült ehhez, 
egyet kivéve: az országnak 
nincs jó infrastruktúrája.

Ezzel együtt Románia kész 
csatlakozni a jövő év márciusá-
ban a schengeni övezethez – je-
lentette ki Vasile Blaga belügy-
miniszter. A tárcavezető megál-
lapította, hogy az általa vezetett 
minisztérium számára elsődle-
ges fontosságú a schengeni öve-
zethez való csatlakozás, amire 
Romániának jó esélyei vannak. 

Már mérik...
Közölte, hogy Románia ese-

tében már zajlik a felmérési fo-
lyamat, amely most tart éppen a 
legfontosabb szakaszában, ami-
kor a terepen ellenőrzik a Romá-
nia által vállalt kötelezettségek 

teljesítését. Rámutatott, hogy 
2009-ben öt felmérést is végez-
tek, ebből négynek a jelentését 
jóváhagyták, mégpedig kedvező 
következtetésekkel. Blaga sze-
rint Románia nagy mértékben 
felkészült a schengeni övezethez 
való csatlakozásra, hiszen a szó-
ban forgó jelentések közül egyik 
sem javasolja a felmérések meg-
ismétlését. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy a Fekete-tengeren 
Romániának van Európában az 
egyik legjobb teljesítőképességű 
határfigyelési rendszere.  

Most a légi határ biztonsá-
gosságának a felmérése van 

folyamatban, ezen a téren a 
román közlekedési minisztéri-
umnak még infrastrukturális 
beruházásokat kell végrehajta-
nia a bukaresti Otopeni és a 
temesvári repülőtéren. Jelezte 
azt is, hogy „komoly erőfeszíté-
seket kell tenni még” a közúti 
hálózat javításáért is. Emil Boc 
román miniszterelnök egy nap-
pal korábban elmondta, hogy jö-
vőre március 27-én kihelyezett 
kormányülést tervez a romániai 
schengeni határ mentén annak 
megünnepléseként, hogy Romá-
nia is részévé válik a szabad 
mozgást biztosító övezetnek.

Szeghalmi ÖrS

Megdöbbenését fejezte ki a 
szlovák hazafiassági törvény 
miatt a Kárpát-medencei Ma-
gyar Képviselők Fórumának 
(KMKF) Állandó Bizottsága a 
testület csütörtöki üléséről ki-
adott záró állásfoglalásában, 
amelyet lapunknak is megküld-
tek. Szili Katalin, a KMKF Ál-
landó Bizottságának elnöke az 
ülést követő sajtótájékoztatón 
elmondta, hogy a szlovák par-
lamentben kedden elfogadott 
törvényről is szóló záró állás-
foglalást a bizottság egyhangú-
lag fogadta el. A dokumentum-
ban az Állandó Bizottság azon 
véleményének ad hangot, hogy 
Szlovákiában 2006 óta „a politi-
kai szélsőség egyre nagyobb te-
ret nyer a kormányzásban és a 
közéletben”. Mint rámutatnak, 
„ez nemcsak a magyar nemzet 

Szlovákiában élő részét fenye-
geti, de a szlovák demokráciát 
is, és veszélyezteti az európai 
biztonságot”.Az április elsején 
életbe lépő szlovák jogszabály 
szerint minden osztályban kö-
telezően ki kell függeszteni a 
nemzeti címert, zászlót, az al-
kotmány bevezetőjét, a him-
nusz szövegét, és az iskolákban 
minden hét elején le kell játsza-
ni a himnuszt.

A kifogásolt szlovák nyelv-
törvénnyel kapcsolatban a bi-
zottság üdvözli, hogy a magyar 
kormány alapot hozott létre 
„a magyar nyelvhasználatuk 
miatt joghátrányt szenvedők 
megsegítésére”, de hangsú-
lyozzák, hogy ez csak átmeneti 
megoldás lehet.

Utolsó e ciklusban
A KMKF Állandó Bizottsága 

utolsó ülését tartotta csütörtökön 

a 2006–2010 közötti magyarorszá-
gi országgyűlési ciklusban.

A Kárpát-medencei Ma-
gyar Képviselők Fóruma 2004 
decemberében alakult, célja, 
hogy tagjai tanácsokkal segít-
sék az Országgyűlés munkáját. 
A KMKF tagjai az Országgyű-
lés frakcióinak küldöttei, a 
Magyarországgal szomszédos 

országok parlamentjeinek, vagy 
regionális közgyűléseinek azon 
képviselői, akik az ott működő 
magyar kisebbségi szervezetek 
támogatásával szerezték mandá-
tumukat, valamint az Európai 
Parlament magyar párt tag-
jaként megválasztott képvise-
lői. Az Országgyűlés 2008 már-
ciusában fogadta el a Kárpát-
medencei Magyar Képviselők 
Fórumáról szóló határozatot, 
amelynek alapján a KMKF-et 
a parlament saját állandó in-
tézményének tekinti. A szlovák 
parlament erre reagálva hozta 
meg azt a határozatot, amely 
szerint a szlovák törvényhozás 
elfogadhatatlannak tartja, hogy 
a Magyar Koalíció Pártjának 
(MKP) képviselői részt vegyenek 
egy másik ország parlamentje, 
jelen esetben az Országgyűlés 
égisze alatt létrehozott testület, 
a KMKF munkájában.

Szili Katalin

Útlevél-ellenőrzés: ez is a múlté lehet számunkra errefelé

Gál Kinga EP-képviselő

Nyugtatgat. Az Egyesült Államok által tervezett rakétavédelmi rendszer, amelynek egyes 
elemeit Romániába telepítik, nem alakítható át támadó jellegűvé – jelentette ki pénteken Traian 
Băsescu román államfő. Băsescu pénteken a román védelmi minisztérium szokásos évértékelőjén 
vett részt. Ott elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy védelmi jellegű rakétarendszer telepítését 
tervezi az Egyesült Államok. Úgy vélte: azok, akik aggodalmukat fejezték ki ezzel kapcsolatban, 
nagyon jól tudják, hogy védelmi jellegű rakétarendszerről van szó. „Csak propagandacélokból em-
legetik a kockázatokat” – tette hozzá Băsescu. Korábban egyebek között Oroszország tiltakozott 
hevesen az Egyesült Államok rakétavédelmi rendszere ellen.

Vizit
Váratlan látogatást tett csü-
törtökön Traian Băsescu ro-
mán államfő Afganisztánban, 
ahol felkereste a nemzetközi 
békefenntartó erők keretében 
szolgálatot teljesítő román 
katonákat. Legutóbb a múlt 
héten halt meg egy román ka-
tona Afganisztánban. Băsescu 
hangsúlyozta, azért látogatott 
el hozzájuk, hogy ne csak nyi-
latkozatokban fejezze ki a szo-
lidaritást az Afganisztánban 
szolgálatot teljesítő román 
katonákkal. Közölte: a napok-
ban hirdeti ki azt a törvényt, 
amely kedvezőbb feltételeket 
biztosít nyugdíjazáskor a kül-
földön szolgálatot teljesítő ka-
tonáknak. 

Románia jelenleg 1020 kato-
nát állomásoztat Afganisztán-
ban.

Tiltás
A cseh Capital Partners 
mostantól nem folytathat 
tőzsdepiaci tevékenységet 
Románia területén – dön-
tött a romániai Orszá-
gos Tőkepiaci Felügyelet 
(CNVM). Mint ismeretes, 
a Capital Partners illegális 
ügyleteket folytatott, Ma-
gyarországon, kereskedel-
mi tevékenység látszatát 
keltve csapott be ügyfele-
ket és szerzett 3 milliárd 
forintot, ott emiatt számos 
vezetőjét elfogták. Románi-
ában a Capital Partnersszel 
kapcsolatos vizsgálat már 
tavaly februárban megkez-
dődött, márciusban a tőzs-
defelügyelet felhívta a cseh 
illetékes hatóság figyelmét 
a brókercég jogsértő maga-
tartására. A cseh hatóság 
ígérte, hogy kivizsgálja az 
ügyet, utoljára  júniusban 
jelezte, hogy ez a vizsgá-
lat folyamatban van. A 
romániai hatóságnak nin-
csenek adatai a romániai 
kár mértékéről.

Csaltak, ezért tiltást kaptak

Katonák Afganisztánban

Jövőre a schengeniben? 
„Sebezhető” ugyan az infrastruktúránk, Románia ennek dacára máris 
készen áll a schengeni övezethez való csatlakozásra – állítják.


