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> Becze: Székelyföldre várjuk a magyar-
országi diákokat. Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei tanulmányi kiránduláson vettek részt 
Hargita Megye Tanácsa Összetartozunk kö-
zösségépítő programjának Beszterce-Naszód 
megyei és aranyosszéki partnerei, a szór-
ványmunkacsoport tagjaival közösen április 
27–30. között. A 12 fős küldöttséget Becze 
István megyei tanácsos vezette. Péntek reggel 
Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei közgyűlés elnöke a miskolci megye-

háza Szász-termében köszöntötte a 12 fős kül-
döttséget. Emlékeztette a jelenlévőket, hogy 
Hargita és Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
között 1997 óta létezik együttműködés, amit 
a továbbiakban szeretnének még feladatori-
entáltabbá tenni. „Az anyaországnak erkölcsi 
kötelessége a határon túli magyarsággal fog-
lalkozni” – hangsúlyozta a közgyűlés elnöke. 
A terem névadója, a csíki származású Szász 
Endre festőművész személye is összeköti a két 
megyét, akinek hagyatékából állandó kiállítás 
nyílt Miskolcon, Csíkszeredában pedig utca-
név őrzi nevét – fogalmazott Becze István. 

A megbeszélésen a megyei tanácsos több 
konkrét lehetőséget is felvetett az együttmű-
ködés terén. Megfogalmazódott a honosítá-
si ügyintézés elősegítése a szórványban élő 
magyarok számára, valamint a magyaror-
szági diákok erdélyi látogatása. „Szeretnénk, 
ha minden diák eljutna hozzánk Székely-
földre. Van mit megmutatnunk számukra, 
ezért konkrét programokat dolgoztunk ki” 
– mondta, megjegyezve, hogy ember és em-
ber, település és település közötti kapcsola-
tokat szeretnének kialakítani. A 2009-ben 
indított szórványprogrammal kapcsolatosan 

a megyei tanácsos hangsúlyozta: „Felelős-
séggel tartozunk minden magyarért, hogy 
megmaradjanak nyelvükben, kultúrájukban, 
és legyenek képviselve ott, ahol fontos dön-
tések születnek. Nem könnyű a szórványban 
magyarnak lenni, meg kell harcolni minden 
iskoláért, minden feliratért, minden magya-
rért.” A Bethlen Egyesület a Szülőföld Alap 
pályázati támogatásával szervezte meg a há-
romnapos tanulmányutat, melynek fő célja 
a magyar–magyar hármas kapcsolat kialakí-
tása a szórvány és a belső, valamint a külső 
anyaország között.
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Ország – világ
politika

Megállapodott Románia és az 
Egyesült Államok arról, hogy Ro-
mánia területén, a bolgár határ 
közelében ballisztikus rakéták 
megsemmisítésére alkalmas el-
fogórakétákat helyeznek el. Az 
elfogórakéták részei az Európá-
ban kiépítendő amerikai rakéta-
védelmi rendszernek. 

Hírösszefoglaló

A megállapodást Ellen Tauscher 
amerikai külügyi államtitkár 
jelentette be tegnap, de a hírt 

Traian Băsescu román államfő is meg-
erősítette egy sajtónyilatkozatban. A 
megállapodás szerint az elfogóraké-
tákat az Olt megyei Deveselu telepü-
lésen lévő egykori román légi támasz-
ponton helyezik el, a védelmi rendszer 
romániai elemei a tervek szerint 2015-
ben válnak működőképessé. Băsescu 
azt követően jelentette be a hírt, hogy 
előző este összeült a nemzetbiztonsági 
kérdésekkel foglalkozó legfelső védel-
mi tanács. Az államfő hangsúlyozta, 
hogy védelmi jellegű rakéták telepí-
téséről van szó, és ismét arról biztosí-
totta Oroszországot, hogy a rakéták 
nem ellene irányulnak. Az amerikai 
rakétavédelmi rendszer kelet-európai 
kiterjesztése ugyanis felbosszantotta 

az Egyesült Államok egykori hideg-
háborús ellenfelét, Oroszországot, 
amely nukleáris erejét veszélyeztető 
fenyegetést látott benne, és azzal vá-
dolta Washingtont, hogy beavatko-
zik az orosz érdekövezetbe. Bukarest 
és Washington tavaly márciusban ál-

lapodott meg arról, hogy Románia is 
befogadja az amerikai kelet-európai 
rakétavédelmi rendszer egyes eleme-
it. A román és az amerikai hatóságok 
azóta több lehetséges helyszínt is 
megvizsgáltak – magyarázta Băsescu. 
A védelmi tanács jóváhagyta az 

Egyesült Államoknak azt a kérését 
is, hogy a Fekete-tenger partján lévő 
Mihail Kogălniceanu katonai bázist 
és a konstancai kikötőt tranzitjellegű 
létesítményként használhassa az Irak-
ba és Afganisztánba irányuló katonai 
szállítmányok esetében.

A magyar kormány illetékes szerve 
május 2-án tájékoztatta az RMDSZ 
Főtitkárságán működő Központi 
Tájékoztató Irodát, hogy május 9-i 
határidővel nem jogosult ellátni a 
magyar igazolvány és a magyar 
hozzátartozói igazolvány ügyintézé-
sével kapcsolatos feladatát. 

Hírösszefoglaló

Erre reakcióként Kovács Péter, az 
RMDSZ főtitkára közleményt 
adott ki, amelyben kifejti: „A 

státustörvény romániai alkalmazását 
a román és a magyar kormány közöt-
ti megállapodás teszi lehetővé. Ennek 
értelmében a Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség javaslatára létrejö-
hetett egy olyan szolgáltató rendszer, 

mely feloldotta a két ország közötti 
jogszabály alkalmazásával kapcsolatos 
ellentéteket, és biztosította közel tíz 
éven át a rendszer működését gyakor-
latilag hibamentesen.” A közlemény 
szerint a magyar kormányzati hatósá-
gokkal szorosan együttműködve, az 
RMDSZ javaslatára, a megállapodás 
előírásainak teljes mértékben megfe-
lelve, az irodahálózat működését, és 
ennek adminisztrációs, koordinációs 
és munkáltatói feladatait a Progress 
Alapítvány látta el. Adataik szerint 
az irodák több mint 540 személynek 
nyújtottak teljes körű szolgáltatást. 
„Tekintettel arra, hogy idővel csök-
kent a magyar igazolványt igénylők 
száma, az e téren kifejtett tevékenység 
és az ezzel járó dologi kiadások mér-

téke is csökkent valamelyest, de nem 
szűnt meg! Továbbra is létezik egy jól 
bejáratott és kifogástalanul működő 
rendszer, amely ma is ellátja minden 
jogosult személy ügyintézését” – írja 
Kovács Péter a közleményben. A szö-

vetség főtitkára közleményében arra 
kéri a magyar igazolvány iránt érdek-
lődőket, hogy forduljanak a magyar 
főkonzulátusokhoz további infor-
mációkért. A státusirodák bezárása 
egyébként 54 alkalmazottat érint. 
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Olt megyében lesznek az elfogórakéták 
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Az RMDSZ nem működtetheti tovább a státusirodákat
Politikai döntés?

Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára a transindex.ro portálnak nyilatkozva 
„egyértelműen szabályossági kifogások köntösébe burkolt politikai dön-
tésnek” minősítette azt, hogy a magyar kormány kivette a Progress Alapít-
vány kezéből a státusirodák irányítását. Kovács a Transindex kérdésére azt is 
elmondta, hogy a státusirodák a magyar és román fél közös megállapodása 
alapján jöttek létre, ezért csak közös döntés alapján lehet őket megszüntetni. 
Egy ilyen döntést azonban az RMDSZ nem biztos, hogy támogatna kor-
mánykoalíciós partnerként. 

Traian Băsescu biztosította Oroszországot, hogy nem ellene irányulnak a rakéták

NEgATív TREND

2015-ig csökken 
a lakosság száma

 
A kormány becslései szerint a la-
kosság száma a következő négy 
évben mintegy 200 ezer személy-
lyel csökken, 21,3 millióról 21,1 
millióra. 

Ugyanakkor arra számíta-
nak, hogy 2011-ben és 
2012-ben a szülések szá-

ma csökken a válság és a gyermek-
nevelési járandóság csökkentése 
miatt. A hatóságok becslései sze-
rint Románia lakosságszáma csök-
kenő tendenciát mutat a követke-
ző években, az idei 21,39 millióról 
jövőre 21,25 millióra csökken a 
lélekszám, 2013-ban pedig 21,3 
millióra. Hasonlóan alakul a la-
kosság száma a következő években 
is, 2014-ben 21,2 millió lesz Ro-
mánia lakossága, 2015-ben pedig 
21,1 millió. 

Vádat eMelteK 
Monica iacoB Ridzi ellen

Bíróság előtt

A korrupcióellenes ügyész-
ség vádat emelt tegnap 
Monica Iacob Ridzi de-

mokrata-liberális képviselő, volt 
ifjúsági miniszter ellen a 2009. 
május 2-ai, costineşti-i ifjúsági 
nap megszervezése ügyében. Az 
ügyben a Legfelsőbb Ítélő- és 
Semmítőszék dönt. A volt ifjú-
sági minisztert közérdek ellen 
elkövetett hivatali visszaéléssel, 
korrupciós cselekedetekben el-
követett csalással, a könyvelési 
törvény megszegésével vádolják. 
A képviselőház plénuma 2010 
decemberében elutasította az Or-
szágos Korrupcióellenes Ügyész-
ség (DNA) kérését az informa-
tikai átvizsgálásra, valamint a 
nyomozás kiterjesztésére egy 
100 ezer lejes okozott kár ügyé-
ben, amely úgy keletkezett, hogy 
az Ifjúsági és Sportminisztérium 
bizonyos elektronikai kellékeket 
vásárolt, többek között laptopo-
kat és hűtőszekrényt. Korábban, 
2009. július 28-án a parlament 
jóváhagyta a korrupcióellenes 
ügyészek kérését a Monica Iacob 
Ridzi elleni bűnvádi eljárás bein-
dítására egy első ügyben.


