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Közvetlen, mégis arisztokrati-
kus kisugárzású; fiatalos és
karrierje csúcsán van; a közis-
mert dél-tiroli autonómia aktu-
ális kulcsfigurája, ugyanakkor
kétgyermekes családanya. Dr.
Veronika Stirner Brantschnak,
a dél-tiroli parlament elnöké-
nek romániai kötôdése is van.
Az autonóm tartományban tett
hivatalos látogatásunkkor elôbb
Bolzanóban, a parlament ülés-
termében beszélgettünk, majd
az általa adott díszebédkor foly-
tattuk a társalgást.

––  ÖÖnn  ccssuuppáánn  4466  éévveess  ééss  hhööll--
ggyy,,  rrááaaddáássuull  oollaasszzoorrsszzáággii  nnéé--
mmeett  kkiisseebbbbssééggii..  MMééggiiss  OOllaasszzoorr--
sszzáágg  lleeggffeejjlleetttteebbbb  rrééggiióójjáánnaakk,,  aa
ddééll--ttiirroollii  aauuttoonnóómm  ttaarrttoommáánnyy--
nnaakk  aa  ppaarrllaammeennttii  eellnnöökkee..  SSzzóó--
vvaall  nnaaggyyoonn  mmûûkkööddiikk  iitttt  vvaallaa--
mmii……

– Igen, ez tény. Az önrendel-
kezés egyszerûen fejlôdést je-
lent. Mentalitásban és gazdasá-

gilag is. Persze az Ausztriától
elszakított Dél-Tirol esetében
nem is volt más megoldás, mint
az autonómia. És bár a parla-
mentben a mi alakulatunktól,
vagyis az abszolút vezetô erô-
nek számító Német Néppárttól
egy fasisztoid kis olasz tömö-
rülésig sok erô aktivál és ko-
moly vitákat folytat, sôt van-
nak nézeteltések is, egészében
véve mégis mûködôképes ez az
önkormányzás.

Ez a jövô
––  RRoommáánniiáábbaann  mmeegg  ccssaakk  vvaa--

jjúúddiikk  aa  mmaaggyyaarrssáágg..  TTuuddjjaa??
– Ó, igen, hogyne. Vannak in-

formációim az ottani helyzetrôl.
––  VVaajjoonn  mmiitt  sszzóóllnnaa  aahhhhoozz

EEuurróóppaa,,  hhaa  aadd  aabbssuurrdduumm  mméégg--
iiss  llééttrreejjöönnnnee  eeggyy  rroommáánniiaaii  mmaa--
ggyyaarr  aauuttoonnóómm  ttaarrttoommáánnyy  aazz
UUnniióóbbaa  ttaarrttóó  RRoommáánniiáábbaann??  VVaa--
ggyyiiss  aazz  EEUU  tteerrüülleettéénn  eeggyy  úújjaabbbb
öönnrreennddeellkkeezzôô  rrééggiióó  sszzüülleettnnee……

– Hát, egyértelmûen ez a jö-
vô. Mármint az, hogy az egyre
inkább egységesülô és közben
államközösségként bôvülô Eu-

rópában minden nemzetiség
szabadon járhassa a maga út-
ját. Az EU kifejezetten támo-
gatja az ilyen megközelítése-
ket, bár nem dönthet az egyes
államok helyett.

––  ÚÚggyy  ggoonnddoolljjaa,,  aa  rroommáánniiaaii
mmaaggyyaarrssáágg  sszzáámmáárraa  iiss  lleehheett  eezz
vvaallóóss  jjöövvôôkkéépp??

– Kép, az feltétlenül. De az
elképzelések vagy vágyak gya-
korlatba ültetéséhez saját dön-
tés kell. A kisebbség részérôl,
és az állami vezetés részérôl is.
De vettem észre, hogy a román
és a magyar álláspont között ó-
riási különbség van e témában.

Nem hagytak nyomot…
––  MMiivveell  éépppp  aazz  iitttteennii,,  aa  ddééll--

ttiirroollii  aauuttoonnóómmiiaa  aa  lleegghhíírreesseebbbb,,
eellôôsszzeerreetteetttteell  hhiivvaattkkoozznnaakk  rráá
ééss  jjáárrnnaakk  eerrrree  rroommáánniiaaii  mmaa--
ggyyaarr  ppoolliittiikkuussookk  ttáárrggyyaallnnii,,  ttáá--
jjéékkoozzóóddnnii..  KKii  aa  lleeggeemmlléékkeezzeettee--
sseebbbb  kköözzüüllüükk??

– Valóban így van, tényleg
volt, aki idejött? Mert meg kell
mondanom, én egyre sem em-
lékszem. Sajnos. Vagy lehet,

hogy az elôdömmel, esetleg
más politikusokkal beszéltek.
Mindenesetre örülök annak,
hogy az Önök delegációjában
romániai magyar is van. U-
gyanis egyetértek a törekvése-
ikkel. Meg aztán bizonyos szá-
lak kötnek is ahhoz az ország-
hoz.

––  MMiifféélléékk??
– Édesapám Romániából

származott el. Még a világhá-
ború idején menekült el. Ro-
mániai német volt. Utána, még
gyermekkoromban, kétszer is
meglátogattuk a számára ked-
ves romániai helyeket.

––  AAkkkkoorr  iitttt,,  aa  „„mmiinnttaaaauuttoonnóó--
mmiiáábbaann””  iiss  vvaann  lleeggaalláábbbb  eeggyy
sszzuurrkkoollóójjaa  aa  rroommáánniiaaii  kkiisseebbbb--
ssééggeekknneekk,,  rrááaaddáássuull  oollyyaann,,  aakkii
mméégg  bbeeffoollyyáássooss  iiss,,  hhiisszzeenn  ppaarr--
llaammeennttii  eellnnöökk……

– Szerintem nem csak egy
van. De én mindenképpen azt
mondhatom, remélem, Romá-
nia egy idô múlva felzárkózik,
ugyanakkor a magyarság ü-
gyei is megnyugtató módon
rendezôdnek. Erre koccintsunk!
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Változatlanul alig halad az
RMDSZ-féle kisebbségi törvény
tervezetének a törvényhozási
eljárása. Mint ismeretes, a Sze-
nátuson már nagy nehezen ke-
resztülvitték a tervezetet, ame-
lyet kezdetben még a múlt év
végére szántak törvénnyé for-
málni. A szöveg most a Kép-
viselôház labirintusában kóvá-
lyog. A legújabb fejlemény sze-
rint egyetlen cikkelyt fogadott
el a tervezetbôl az alsóház há-
rom szakbizottsága (jogi, tan-
ügyi és kisebbségi), amelyek
együttes ülésen akartak elôre-
haladást elérni.

Gyorsítanák
A részletekrôl Sóki Béla par-

lamenti képviselô lapunknak
telefonon elmondta: ezúttal a

kormánypártok képviselôi kö-
zött teljes volt az egyetértés, s
ezt látva a szakbizottságok te-
vékenységét az ellenzék torpe-
dózta meg. „A PSD és a PRM
ugyanis kiszámolta, hogy ha

kivonul az ülésrôl, akkor nem
lesz meg a szavazáshoz szüksé-
ges létszám. Így épp csak egy
cikkelyt sikerült elfogadni, a-
melyben azt részletezzük, mi is
a kisebbségek meghatározása
Romániában, s ekkor a két em-
lített párt emberei elhagyták
a termet. Emiatt megint leállt
a munka” – mondta Sóki.

Ellenlépésként most az RMDSZ
azt javasolta, hogy a Képvise-
lôház végül is ne várjon a szak-
bizottságok jelentésére, hanem
ezt a lépést kihagyva egybôl
kerüljön a plénum elé e terve-
zet. Ha ezt a javaslatot elfogad-
ják, akkor a jövô héten már
az alsóház plénuma elôtt lesz a
kisebbségi. Ha nem, akkor ezt
megelôzi még jó pár csigatem-
pós szakbizottsági ülésezgetés,
tovább lassítva a jogszabály el-
fogadását.
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A Hajdú-Bihar megyei önkor-
mányzat hivatalának Partner-
ségben az eurorégióért eln-
evezésû pályázata 58 millió fo-
rintot nyert az INTEREG IIIA
határon átnyúló együttmûkö-
dési program pályázatán – je-
lentette be Juhászné Lévai Ka-
talin, a megyei közgyûlés elnö-
ke szerdán sajtótájékoztatón. A
határ menti együttmûködésben
4-4 magyarországi és románi-
ai megye – Arad, Bihar, Szat-

már és Temes, illetve Békés,
Csongrád, Hajdú-Bihar és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg – vesz részt.

Közös intézmények
Az eurorégiós stratégia ki-

munkálásában jelentôs szere-
pet kap az intézményi együtt-
mûködés, aminek keretében ta-
nácsadói és gyakornoki prog-
ramokat indítanak, és létrehoz-
zák a határ menti régió adat-
bázisát, a civil, a gazdasági és

a kulturális-tudományos szer-
vezetek név- és címjegyzékét.
Horváth Gyula, a Magyar Tu-
dományos Akadémia küldötte
bejelentette, hogy a határ men-
ti együttmûködés keretében
két közös magyar–román intéz-
ményt hoznak létre. Debreceni
székhellyel, a Debreceni Egye-
tem, a Nagyváradi Egyetem és
a Kolozsvári Babe§–Bolyai Egye-
tem együttmûködésével alakít-
ják ki a magyar–román terü-

letfejlesztési, képzési és kuta-
tóközpontot. Szegeden jön lét-
re a közös technológiai kutatá-
si-fejlesztési központ.

Sok pénzt nyertek az INTERREG IIIA pályázattal
Arad, Bihar, Szatmár és Temes, illetve Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyék közös pályázata nyomán magyarországi és romániai közös intézetek is alakulnak.

Kisebbségi törvény – csigalassúsággal
Lehet, hogy átugranak bizonyos szakbizottsági vitákat a kisebbségitör-
vény-tervezet témájában, és kisebb elôrehaladás történhet az ügyben.

Mikrofonerdôben: a tartományi parlamentben is válaszolt kérdéseinkre az elnök, Stirner Brantsch (balra)
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Küzdelem. Ma már ötödik napja tün-
tetnek a fehérorosz ellenzékiek Minszkben, ahol
puskaporos a hangulat. Választási csalással
vádolják az elnökválasztáson gyôztes Alekszan-
der Lukasenko elnököt. A jelenlegi törvények
szerint a tiltakozók engedély nélkül tüntetnek.
Több elemzô szerint várható, hogy a roham-
rendôrök hamarosan leverik a demonstráci-
ót, a tüntetôket amúgy is már napok óta tu-
catjával hurcolják el és verik félholtra…

Sóki Béla képviselô

❏ „Menjen már!” Miután Adrian N[s-
tase lemondott politikai tisztségeirôl, nem
jött el az ideje annak is, hogy George Copos
mostani miniszterelnök-helyettes, a PC em-
bere is visszalépjen a politikai színtérrôl? –
tették fel a kérdést Mihai R[zvan Ungureanu
külügyminiszternek az Európai Unió illetéke-
sei. Ungureanu Brüsszelben tartózkodott, ott
érdeklôdtek tôle a lottóbotrányba keveredett
Coposról. „Ameddig nem emelnek vádat Co-
pos ellen, addig neki vagy pártjának kell ez
ügyben dönteni” – hangzott a válasz.

❏ Hihetetlen! Friss határozatában a
Suceava megyei Fellebbviteli Bíróság Csibi
István, a számos gazdasági bûncselekmén-
nyel és súlyos bántalmazásokkal vádolt csík-
szeredai „üzletember” szabadlábra helyezésé-
rôl döntött, helyt adva Csibi ügyvédje felleb-
bezésének. Az errôl szóló határozatot ma
fogják postázni Boto§ani város fogva tartási
intézetéhez.

❏ Madárkór. Riadókészültségben áll-
nak a bukaresti hatóságok, miután a román
fôvárostól 15 kilométerre lévô Magurele tele-
pülésen is megjelent a madárkór. Lezárták a
faluba vezetô utakat, a települést a rendôr-
ség és csendôrség alakulatai felügyelik. Bu-
karest lenne az elsô fôváros Európában, ahol
megjelenik a kór, s akkor ott lakónegyeden-
ként rendelnének el vesztegzárat. 

❏ Vissza. Visszaküldte a parlamentnek a
helyi választottak státusát szabályozó tör-
vényt Traian B[sescu elnök, mert úgy találta,
hogy a törvény nem „teljes és átlátható”,
nem teremt igazán kiszámítható környezetet.
Az államfôi indoklás szerint a törvény né-
hány ponton alkotmányellenes is.

❏ Szünet. Az ETA fegyveres baszk sze-
paratista szervezet szerdán állandó
tûzszünetet hirdetett. A spanyol kormány
korábban ezt szabta feltételül a baszk auto-
nómiáról való tárgyalások megkezdéséhez. 
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Szurkol nekünk az elnök asszony
Egész Európa legismertebb autonóm területének egyik vezetôje dr. Veronika Stirner Brantsch,
aki a dél-tiroli parlament elnöke. Igen érdekes ügyekrôl nyilatkozott ottjártunkkor.

Horváth Gyula

NNéévv:: dr. Veronika Stirner Brantsch
SSzzüülleetteetttt:: 1959. május 23-án,
Meranóban
CCssaallááddii  áállllaappoottaa:: férjezett, két
gyerek anyja
TTaannuullmmáánnyyookk,,  tteevvéékkeennyysséégg::  több
meranói fôiskolát elvégzett, majd
1988-ban alapító tagja volt egy
gyermekrákellenes szövetségnek,
amelyet 2005-ig vezetett
Politikai karrier: a Dél-Tirolban
abszolút vezetô formáció, a Dél-
tiroli Német Néppárt (SVP) tag-
ja, 2003-ban a tartomány taná-
csi tagjává választják, s még ab-
ban az évben a parlament elnö-
kévé avanzsál
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Ítélethozatal
Tizenhat év után végleges
ítélet született a 26 életet
követelô kolozsvári forra-
dalmi események ügyében.
Az elítéltek a Védelmi Mi-
nisztériummal közösen több
mint 40 milliárd lej erköl-
csi és anyagi kártérítést
kell fizessenek. Iulian Top-
liceanut, a kolozsvári tünte-
tô tömegbe lövetô, ma már
nyugalmazott tábornokot,
a 4. erdélyi hadtest egyko-
ri parancsnokát tízévi bör-
tönre, Ioachim Mogát, a
kommunista párt me-gyei
fôtitkárát nyolcévi szabad-
ságvesztére, Valeriu Bur-
tea ezredest, a szászfenesi
katonai egység parancsno-
kát és Ioan Cocan alezre-
dest kilenc-kilenc évi bör-
tönre ítélték. Ilie Dicu ôr-
nagy kapta a legsúlyosabb
büntetést, neki tizenöt évet
kell rács mögött töltenie. 

Jogosítványt magyarul is
Március 20-án Románia Hivatalos Közlönyé-
ben megjelent a sokat vitatott, közúti közle-
kedést szabályozó, sürgôsségi kormányren-
deletet elfogadó 2006. évi 49. számú tör-
vény, amely 6 hónap múlva, azaz 2006.
szeptember 20-án lép érvénybe. Ennek egyes
részleteirôl már írtunk. További újdonság,
hogy a jogszabály 24. cikkelyének 3. bekez-
dése értelmében lehetôvé válik a kisebbsé-
gek számára az anyanyelven történô vizsgá-
zás a gépjármû-vezetôi jogosítvány megszer-
zésére. Antal István képviselô, a törvényt
alapfokon tárgyaló ipari szakbizottság alel-
nöke már tárgyalt a Közforgalmi Rendôrség
vezetôségével, hogy az anyanyelven történô
vizsgázáshoz szükséges anyagok minél ha-
marabb készüljenek el. Ugyanakkor felkéri az
érintett jogi személyeket, tegyék meg a
szükséges lépéseket annak érdekében, hogy
szeptember 20. után valóban elkezdôdhessen
az anyanyelven történô oktatás és vizsgázta-
tás. A törvény hamarosan Románia magyar
nyelvû Hivatalos Közlönyében is megjelenik. 


