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> Előzetesben Mubarak. Az egyiptomi 
főügyész tegnapi közlése szerint 15 napos 
előzetes letartóztatásba helyezték Hoszni 
Mubarak volt egyiptomi elnököt, akit korrup-
cióval és hatalommal való visszaéléssel vádol-
nak. Nem sokkal később a MENA egyiptomi 
hírügynökség azt jelentette – orvosi forrásra 
hivatkozva – a sarm-es-sejki kórházból, ahol az 
exállamfőt ápolják, hogy a 82 éves Mubarak 
egészségi állapota bizonytalan. Előzőleg azt kö-
zölték, hogy vesztegetés gyanújával őrizetbe vet-

ték Hoszni Mubarak volt egyiptomi elnök két 
fiát, Gamált és Alaát, este pedig hogy ugyancsak 
15 napos előzetes letartóztatásba helyezték Fathi 
Szurúr volt parlamenti elnököt. Mubarakot je-
lenleg kórházban kezelik, miután kedden szív-
rohamot kapott kihallgatása közben. Az asz-
Szalám kórház főorvosának közlése szerint a 
beteg állapota lehetővé teszi, hogy folytatódjék 
az ügyében indított nyomozás. A januári–feb-
ruári tüntetések elleni erőszak következtében 
hivatalos adatok szerint mintegy 800 ember 
halt meg, és több ezren szenvedtek sérüléseket. 
Mubarak az ellene felhozott vádakat – vissza-

vonulása óta az első interjúban, vasárnap – ta-
gadta. Az állami tévé jelentése szerint miután 
kedden megtudta, hogy kihallgatják, elutasí-
totta, hogy ételt vagy italt vegyen magához.

> Kadhafi önként távozna. Kész önként 
távozni a hatalomból Moammer Kadhafi líbiai 
vezető, ha ellenzéke teljesíti három feltételét 
– írta tegnap az as-Sark al-Auszat című arab 
napilap saját, a felkelők kezén lévő líbiai Ben-
gáziban lévő forrásaira hivatkozva. Kadhafi 
egyik feltétele, hogy második legidősebb fia, 
Szaif al-Iszlám vegye át a hatalmat, amíg nem 

választanak új vezetőt az ország élére. Semmi-
lyen körülmények között sem száműzhetik őt 
„ősei földjéről”. Harmadik feltételként pedig 
azt szabta, hogy a hatalomátadás tisztelettel, 
az ő és családja biztonságának szavatolásával 
történjen meg. Az újság értesülése szerint a 
feltételek elfogadhatók az ellenzéki vezetők 
számára, főképp azért is, mert a frontvonala-
kon a hadi szerencse nem a felkelők reményei 
szerint alakul. Szaif al-Iszlámmal az ellenzék 
könnyebben megegyezhet, mint Kadhafival, 
akit a lakosság nagyobb része nem fogad el – 
állította az arab újság.
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Ország – világ

Szász Jenő MPP-elnök szerint a kézdivásárhelyi polgármester ügye hatással volt pártja megítélésére  fotó: mediafax / vargyasi levente

„Elhatárolódunk az ilyEn politikai magatartástól”

Szász az RMDSZ-t okolja Rácz miatt
a román politikusok Elutasítják

az önálló székElyföldi fEjlEsztési régiót

Keverik az autonómiával

Helyi érdekeltségű projekteket támogatnának

Közös iroda Brüsszelben
a székely megyéknek

Közös képviseleti irodát nyit 
június elején Brüsszelben 
Kovászna, Hargita és Maros 

megye, ez a Magyar Régiók Házaként 
is ismert épületben működik majd. 
Demeter János, a Kovászna Megyei 
tanács alelnöke tegnap azt mondta, 
az iroda hivatalos megnyitójára május 
31.–június 1. között kerül sor, és sze-
rinte ez nemcsak Kovászna és Hargita, 
hanem Maros megyét is képviseli majd. 
A szomszédos megye önkormány-
zatának alelnöke szerint az RMDSZ 
három EP-képviselője, Sógor Csaba, 

Tőkés László és Winkler Gyula május 
31-én fogadást ad az Európai Parla-
mentben, majd június elsején hivata-
losan is megnyitják az irodát.

A kezdeményezők szerint a brüsz-
szeli iroda feladata lesz összegyűjte-
ni, feldolgozni és továbbítani az EU 
intézményeivel, az ezek politikájával 
kapcsolatos információkat, tájékoz-
tatni az önkormányzatokat az EP, EB, 
a Régiók Tanácsa és más EU-s intéz-
mények döntéseiről, hozzáférni a kö-
zösségi pályázatokhoz és támogatni a 
helyi érdekeltségű projekteket. 

politika

rácz károly kézdivásárhelyi pol-
gármester ügyéről – aki ellen 
csúszópénz elfogadása miatt 
emeltek vádat – szász jenő mpp-
elnök kijelentette, sajnálja, hogy 
„az rmdsz efféle módszerekhez 
folyamodik”, és hogy az mpp el-
határolódik az ilyen politikai ma-
gatartástól.

„Örvendünk, hogy Rácz 
Károly otthon van. És, 
ha jól értettem, a Brassó 

Megyei Ítélőtábla olyan döntést ho-
zott, miszerint Rácz Károly urat nem 
törvényes módon vették előzetes le-
tartóztatásba, ami azt jelenti, hogy a 
polgármester úr nem érdemelte meg 
az előzetes letartóztatást”, mondta 
tegnapi sajtótájékoztatóján Szász 
Jenő. A Magyar Polgári Párt (MPP) 
elnöke hozzáfűzte, szerinte a brassói 
ítélőtábla úgy vélte, hogy a 29 napos 
előzetes letartóztatás törvényen kívü-
li volt, és megerősíti abban a hitében, 
hogy Rácz Károly ártatlan.

„Ilyen szempontból azt mond-
hatom, hogy sajnálom, ami 
Kézdivásárhelyen történt, saj-
nálom, hogy az RMDSZ ilyen 
módszerekhez folyamodik, és mi 
elhatárolódunk az ilyen politikai 
magatartástól, hogy elegánsabb 

fogalmakkal fejezzem ki magam” – 
magyarázta.

Arra a kérdésre, miszerint ez az 
ügy milyen mértékben befolyásolta 
az MPP megítélését, Szász Jenő azt 
válaszolta, hogy az ilyen események-
nek hatása van a pártra. „Amint olva-
som a kommentárokat, látom, egye-
sek a polgármester úr mellett vannak, 
mások pedig elítélik mindazt, ami 
Kézdivásárhelyen történt, és nem ta-
gadhatjuk, hogy mindez hatással volt 
az MPP megítélésére, de most kezdő-
dik a tárgyalás. Ha a polgármester úr-
nak sikerül bebizonyítania ártatlansá-
gát, hőssé válik, és akkor ez a támadás 
valószínűleg bumeránghatást vált ki. 
Azok, akik ezt az ügyet provokálták, 

valószínűleg saját csapdájukba esnek, 
és remélem, ez meg is fog történni” – 
állította az MPP elnöke.

Rácz Károly, aki ellen az Or-
szágos Korrupcióellenes Ügyészség 
(DNA) Brassó megyei kirendeltsége 
csúszópénz elfogadása miatt emelt 
vádat, a brassói ítélőtábla döntése 
nyomán péntek délután hagyta el a 
fogdát. A vádirat szerint 2010. feb-
ruár 20-án a kézdivásárhelyi elöljáró 
egy vállalkozótól csúszópénzt kért, 
hogy polgármesterként biztosítsa a 
polgármesteri hivatal és a feljelentő 
cége közötti szolgáltatási keretszer-
ződés lebonyolítását. A szerződés 
összértéke áfa nélkül 2 123 224,5 lej. 
A szerződés értelmében a cégnek ho-
mokot, kavicsot kellett volna szállíta-
nia, a polgármesternek kellett volna 
biztosítania a megrendelést a hivatal 
részéről és az áru kifizetését. Utólag 
ezért 2010. április–október és 2011. 
február–március között Rácz Károly 
összesen 51 ezer lejt kapott a felje-
lentőtől. Március 11-én tettenérést 
szerveztek, és megállapították, hogy 
Rácz a feljelentőtől 10 ezer lej csúszó-
pénzt kapott, amely a fent említett 
összeg egyik részletét képezi. Március 
12-én a Kovászna Megyei Törvény-
szék elrendelte Rácz Károly előzetes 
letartóztatását 29 napra.

a román és a romániai magyar po-
litikusok egyetértenek abban, hogy 
az ország fejlesztési régióit nem et-
nikai, hanem gazdasági szempon-
tok alapján kell átrajzolni, a román 
közéleti szereplők körében viszont 
elutasításba ütközik az önálló szé-
kelyföldi fejlesztési régió ügye.

Hírösszefoglaló

A román politikai szereplők az 
elmúlt napokban erőteljesen 
hangsúlyozták elutasító véle-

ményüket. Közülük többen egyetér-
tenek ugyan a Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség (RMDSZ) állás-
pontjával, amely szerint az 1998-ban 
mesterségesen megrajzolt nyolc fej-
lesztési régió túlságosan nagy ahhoz, 
hogy hatékonyan pályázhasson uniós 
pénzekre, túlságosan vegyes összetéte-
lűek ahhoz, hogy hatékony fejlesztési 
stratégiát lehessen rájuk alapozni.

széteső régiók
A romániai magyar szervezet po-

litikusai az utóbbi években igyekeztek 
kevésbé az „etnikai szempontot” hang-
súlyozni. Markó Béla, az RMDSZ 
volt elnöke kifejtette: a mai román po-
litikában az autonómia-törekvésektől 
való félelem miatt politikai okokból 
sokan szembehelyezkednek a decent-
ralizációs szándékokkal. Antal Árpád 

sepsiszentgyörgyi polgármester a na-
pokban úgy nyilatkozott: a székelyföl-
di megyéket magában foglaló fejlesz-
tési régió érdekében EU-konform ér-
veket kell használni, és nem az etnikai 
jelleget hangsúlyozni, amire hivatkoz-
va többen rossz fényt igyekeznek vetni 
a kezdeményezésre.

magyar régió, autonóm régió?
Kétségtelen, hogy a román politi-

kusok az említett régiót már-már a „te-
rületi autonómia” fogalmával keverik. 
Victor Ponta, az ellenzéki Szociálde-
mokrata Párt (PSD) elnöke egy mos-
tani nyilatkozatában éppen a választói 
bázisára gondolva ellenezte az etnikai 
kritériumon alapuló régió létrehozá-
sát. Sever Voinescu, a PD-L szóvivője a 
román alkotmányra hivatkozva emel-
te fel szavát a minap az „etnikai alapú 
területi autonómiával” szemben.

Még a kormánypárt elnöki széké-
ért Emil Boc miniszterelnökkel ver-
senybe szálló Vasile Blaga volt belügy-
miniszter is úgy nyilatkozott: valóban 
nem megfelelőek az Európai Unión 
belül a jelenlegi fejlesztési régiók, de 
elfogadhatatlan lenne azok etnikai ala-
pokon való átrajzolása. Blaga szerint 
a gazdasági szempontoknak kell ér-
vényesülniük, függetlenül attól, hogy 
például Hargita és Kovászna megyé-
ben csekély a román lakosság aránya.

Ha a polgármester úrnak 
sikerül bebizonyítania 
ártatlanságát, hőssé vá-
lik, és akkor ez a támadás 
valószínűleg bumeráng-
hatást vált ki. Azok, akik 
ezt az ügyet provokálták, 
valószínűleg saját csapdá-
jukba esnek, és remélem, 
ez meg is fog történni.


