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Rö vi den

Rács mögött.  � Ötvenezer eurós 
kenőpénz elfogadása miatt huszonkilenc 
napra letartoztatták Antonie Solomont, 
Craiova PD-L-s polgármesterét. Az Országos 
Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) vádirata 
szerint Solomon 2006 februárja és novembe-
re között több részletben kapott pénzt egy 
piteşti-i cégtől, amelynek fejében szabályta-
lan módon engedélyezte a Cornel Penescu 
által vezetett PIC cégcsoport bevásárlóköz-
pontjának megépítését. 

Kirúgva.  � Ukrajnában menesztették 
a kormányt, miután a parlament plenáris 
ülésén többségi szavazással elfogadta a 
nyugatbarát Julija Timosenko vezette kabi-
nettel szemben kezdeményezett bizalmatlan-
sági indítványt. Most az új államfő, Viktor 
Janukovics jelölhet új kormányt. 

Egyeztetés.  � Cseke Attila egészség-
ügyi miniszter tegnap a mentősöket tömö-
rítő Ambulanţa szakszervezet képviselőivel 
találkozott. A tárgyalás része annak a soro-
zatnak, amelyet a tárcavezető mandátuma 
elején bejelentett, és amelyet az egészség-
ügyben dolgozó minden csoport képviselőivel 
folytat. 

Eljárás.  � Állatkínzás vétség megalapo-
zott gyanúja miatt hét román állampolgár 
ellen indított büntetőeljárást a szegedi rend-
őrkapitányság, miután csaknem másfélszáz 
sertést három kisteherautóba zsúfolva akar-
tak Romániába vinni. 

Rompuy a Néppártnál
Az Európai Parlament Néppárti Frakciójának 
2010. március 3-i rendes ülése azáltal vált 
különlegessé, hogy azt – megválasztatása 
óta első ízben – jelenlétével tisztelte meg 
Herman Van Rompuy, az Európai Tanács el-
nöke. A válság leküzdését és a klímaváltozás-
sal szembeni közös fellépést tartotta a leg-
fontosabb problémáknak. Tőkés László kép-
viselő hozzászólásában megállapította, hogy 
az Európai Közösség viszonya enyhén szólva 
problematikus mind az EU-n belüli, mind a 
rajta kívüli volt kommunista országokhoz. A 
posztkommunista országok egyik legnagyobb 
problémát jelentő öröksége a volt kommu-
nista és titkosszolgálati vezetők politikai 
továbbélése, hatalomba való beépülése – ami 
az EU számára biztonságpolitikai kockázatot 
jelent. Milyen elképzelései vannak az Elnök-
nek Kelet- és Közép-Európa – mindezeket 
meghaladó – tényleges felzárkózására, a volt 
kommunista országok integrációjának stra-
tégiájára nézve? – tette fel a kérdést Tőkés 
László. A sokfelé ágazó kérdésekre Herman 
Van Rompuy már csak az idő hiányában sem 
adhatott részletes választ. Záróbeszédében 
viszont hangsúlyos módon kitért a válságke-
zelés, az európai intézmények strukturális és 
funkcionális összehangolása, valamint az uni-
ós kül- és biztonságpolitika kérdéseire. 

Huzavona Geoană posztjáért 
RMDSZ-es szenátorok is vannak már azok között a politikusok között, akik menesztetni szeretnék 
a szenátus elnökét, a PSD-s Mircea Geoanát. Tegnap benyújtották a vonatkozó indítványokat.

Újabb vita a fenyegető ciános érckitermelésről 
Wortman-Kool holland képviselőnő Románia és Magyarország viszonylatában „kényes ügynek” 
nevezte a ciánkérdést, melynek körültekintő mérlegelését ajánlotta a néppárti politikusoknak.

A kisebbségi lapjainkról Brüsszelben 
A Bihari Naplót is magában foglaló nemzetközi szervezet vezetői szá-
moltak be a kisebbségi sajtó helyzetéről az Európai Parlament ülésén.
Az Európai Parlament ki-
sebbségi frakcióközi csoportja 
brüsszeli rendkívüli ülésén az 
európai kisebbségi írott sajtó 
kérdéskörével foglalkozott. A 
tanácskozáson jelen voltak a 
MIDAS (Kisebbségi és Regio-
nális Nyelvű Napilapok Euró-
pai Egyesülete) vezetőségének 
tagjai, akik bemutatták azokat 
a nehézségeket, amelyekkel a 
kisebbségi lapkiadók szem-
besülnek. A MIDAS tízéves 
múltra visszatekintő szervezet, 
amely jelenleg 14 országban, 13 
nyelven megjelenő mintegy 30 
kisebbségi napilapot egyesít. A 
MIDAS-nak Romániából csak 
két tagja van: a Nagyváradon 
szerkesztett és Bihar megyében 
terjesztett Bihari Napló, vala-
mint a kolozsvári Szabadság.

Részletek
Az ülést Gál Kinga, a FIDESZ 

képviselője, az Intergroup 
társelnöke nyitotta meg, aki 
a frakcióközi csoport támoga-
tásáról biztosította a kisebb-
ségi lapkiadók egyesületét. 
A MIDAS részéről Günther 
Rautz főtitkár köszönte meg a 
lehetőséget, hogy bemutathat-
ják törekvéseiket több európai 
parlamenti képviselőnek. A be-
számolók szerint a kisebbségek 

sajtótermékei országról-ország-
ra eltérő helyzetben vannak. 
Például a Franciaországban 
élő bretonoknak, az elmúlt 
20 évben drasztikusan megfo-
gyatkozott közösségnek, egyet-
len anyanyelvű lapja sincsen. 
Egyedülálló jelenség, hogy a 
spanyolországi baszkok új na-
pilapot hoztak létre a közösség 
25.000 tagjának anyagi hozzá-
járulásával. Slezáková Edit, a 
pozsonyi Új Szó menedzsere el-
mondta, hogy Szlovákiában az 
Államnyelvtörvény nehezíti a 
szlovákiai magyar sajtó mun-
káját. Európában mindenhol a 
kisebbségek nyelvén megjelenő 
lapoknak szembe kell nézniük 
a gazdasági válsággal, gyakor-

latilag valamennyi lap a túl-
élésért küzd.

A tanácskozáson jelen volt 
mindhárom erdélyi európai 
parlamenti képviselő. Közülük 
Winkler Gyula jelezte, hogy 
véleménye szerint a gazdasá-
gi válság 2010-ben folytatódni 
fog, s ez a sajtó egészére ked-
vezőtlenül hat ki, a kisebbsé-
gi nyelvű sajtó azonban hat-
ványozottan érintett. Szerinte 
meg kell találni a kisebbségi 
sajtó támogatásának az euró-
pai uniós jogrendbe illeszkedő 
lehetőségeit, ezért konzultáci-
óra, közös álláspont kialakí-
tására kérte a lapkiadókat. A 
felvetéssel kapcsolatban Bojan 
Brezigar a trieszti szlovén na-
pilap főszerkesztője elmondta, 
hogy nemrégiben tartott ta-
nácskozásukon a kisebbségi 
lapok szomorú jövőt jósoltak 
maguknak. Nemhogy a stabi-
lizációra nincsenek kilátásaik, 
de szinte valamennyit a meg-
szűnés veszélye fenyegeti azál-
tal, hogy az előfizetők száma 
és a reklámbevételek is csök-
kentek. Lapunk egyébként ez 
alól szerencsés kivétel, mivel 
erős kiadói hátterének és ol-
vasóink hűségének köszönhe-
tően a megszűnés jelenleg nem 
fenyeget.

Az Európai Parlament Néppár-
ti Frakciójának ülésén napi-
renden szerepelt az az írásbeli 
kérdés, melyet Áder János és 
Tőkés László néppárti képvise-
lők a ciánalapú bányakiterme-
lés általános európai tilalma 
tárgyában kezdeményeztek, és 
amely a politikai csoportok 
kellő támogatása esetén ke-
rülhet az Európai Parlament 
plénuma elé.

A romániai néppárti kül-
döttség (PD-L + RMDSZ) 2010. 
március 2-i ülésén nem ala-
kított ki egységes álláspontot 
ebben a kérdésben. A gyűlésen 
mindazáltal inkább Marian-
Jean Marinescu véleménye 
jutott érvényre, aki élesen 

ellenzi a kezdeményezés napi-
rendre tűzését.

Ellene és mellette
Marian-Jean Marinescu volt 

román delegációvezető határo-
zottan ellenezte a ciános ki-
termelés tilalmára vonatkozó 
képviselői indítvány néppárti 
részről való támogatását. Az 
ügy előterjesztője, Corinne 
Wortman-Kool holland képvi-
selőnő Románia és Magyaror-
szág viszonylatában „kényes 
ügynek” nevezte a ciánkérdést. 
Hozzászólásában Tőkés László  
tagadta, hogy magyar–román 
viszonylatban „kényesnek” 
számítana az ügy. Ez nem et-
nikai, hanem európai kérdés, 

jelentette ki, majd közölte, 
hogy az általa vezetett EMNT, 
valamint az Európai Néppárt 
tagpártja, az RMDSZ legutób-

bi egyeztető tanácskozásukon 
egyetértéssel szorgalmazták a 
ciánalapú kitermelés európai 
szintű tilalmát. Szemben vala-
mennyi felszólalóval, Marian-
Jean Marinescu a magyaror-
szági parlamenti választások 
irányába próbálta félreterelni 
a vitát, „kampányügynek” ál-
lítva be. A romániai bányaki-
termelés ügyét „rendezettnek” 
ítélve, Románia ügyeibe való 
„beavatkozásnak” minősítette 
a kezdeményezést. A frakció 
vitáját lezárva Joseph Daul 
elnök a frakcióelnökök testüle-
te elé utalta az ügyet, melynek 
kimenetele további, Néppár-
ton belüli és frakciók közötti 
egyeztetéseknek a függvénye.

Szeghalmi ÖrS

Folytatja a két kormányerő azt 
az akciósorozatot, amelynek 
célja a PSD-s szenátusi elnök, 
Mircea Geoană visszahívása, 
bár maga a PSD alkotmány-
ellenesnek mondja a kezdemé-
nyezést. Mint tegnap beszá-
moltunk róla, a PD-L kívánja 
mindenképp visszahívni azt a 
Geoanát, aki államfőjelölt is 
volt, de nem nyert, s nemré-
giben a PSD elnökségéért fo-
lyó versenyt is elvesztette. A 
PD-L azonban már partnerre 
talált a kisebbik kormányerő-
ben, az RMDSZ-ben is ezzel 
kapcsolatban. Tegnap ugyanis 
benyújtották a Geoană kirúgá-
sát célzó dokumentumot, ame-
lyet 57 szenátor írt alá, köz-
tük Albert Álmos és Gyerkó 
László RMDSZ-es felsőházi 
honatyák is. Hogy miért nem 
többen szignálták, arról a PD-
L-s Iulian Urban tegnap úgy 
nyilatkozott: azért, mert már 
előző nap sokan hazautaztak 
Bukarestből. 

Urban hozzátette: arra szá-
mít, hogy még a PSD-sek kö-
zött is lesznek olyanok, akik 

megszavazzák majd Geoană 
menesztését.

Tiltakozik a PSD
A kormányoldal hivata-

los magyarázata szerint azért 
akarja eltávolítani tisztségéből 
a szenátus PSD-s elnökét, mert 
Geoană elszabotálta annak a 
felvetésnek a megszavaztatását, 
hogy a különböző pártokból – 

de zömmel a PSD-ből – kilépett 
honatyák megtarthassák szakbi-
zottsági posztjaikat.

Azonban a szenátus jelenle-
gi házszabálya nem rendelke-
zik arról, hogy miként lehetne 
felfüggeszteni tisztségéből az 
elnökét. A PD-L ugyanis idő-
közben úgy döntött, hogy nem 
azonnal visszahívással próbál-
kozik Geoană esetében, hanem 

felfüggesztéssel. A házszabály-
ban azonban ilyesmi nincs, a 
rendelkezés kizárólag a vissza-
hívásról szól. A visszahívással 
kapcsolatban azonban az Alkot-
mánybíróság úgy foglalt állást, 
hogy azt csakis a házelnök párt-
ja kezdeményezhetné – azaz je-
len esetben a PSD. E párt azon-
ban már napok óta tiltakozik az 
ellen, hogy Geoanát leváltsák.

Marian-Jean Marinescu

Günther Rautz

Herman Van Rompuy

Javul? A román brut-
tó hazai termék (GDP) már 
szerényen növekedett tavaly 
a harmadik negyedévben az 
előző három hónaphoz ké-
pest a statisztikai intézet 
(INS) felülvizsgált adata 
szerint.  Állításuk szerint 
0,1 százalékkal nőtt a gaz-
daság, a korábban előzetes-
ként közölt 0,6 százalékos 
csökkenéssel szemben. Még 
azt közölték szerdán, hogy 
a tavalyi utolsó negyedév-
ben a GDP 1,5 százalékkal 
gyengült negyedéves szin-
ten, de ezt is kijavították.

Iulian Urban PD-L-s honatya (balra), illetve a Szenátus jelenlegi elnöke, a PSD-s Mircea Geoană


