
Emil Boc lett újra a Demokrata-Li-
berális Párt (PD-L) elnöke, miután a 
kormánypárt tisztújító kongresszu-
sán ő kapta a legtöbb szavazatot.

Hírösszefoglaló

Emil Boc miniszterelnöknek 
egyetlen igazi riválisa volt eb-
ben a küzdelemben, mégpedig 

Vasile Blaga főtitkár, volt belügymi-
niszter. A harmadik jelölt, Theodor 
Paleologu volt kulturális miniszter-
nek eleve nem volt sok esélye, indu-
lásának pusztán az volt a célja, hogy 
„színesítse a palettát”. Boc és Blaga 
versenye több volt egyszerű személyi 
vetélkedésnél, mindketten a párt egy-
egy „arcát” képviselték. Boc a PD-L-
re rendkívül nagy befolyással bíró 
Traian Băsescu államfő támogatását 
élvezte. Ez utóbbi maga is e pártból 
jutott az államelnöki székbe, a közvé-
lemény szerint a PD-L valójában az ő 
„hatalmi hátországát” jelenti.

Ilyen értelemben tehát Boc a 
„Băsescu-párti szárnyat”, Blaga pe-
dig  az államfő akaratával dacoló 
„kemény magot” képviselte. Boc 
számára a kormányzás eddigi ered-
ményei jelentették a „muníciót” 
ezen a kongresszuson, Blaga mögött 
viszont a területi szervezetek nagy 
része sorakozott fel.

A megfigyelők már délelőtt eldön-
töttnek látták a végeredményt, miután 
Băsescu megjelent a kongresszuson 
(jelenléte ugyanis korántsem volt biz-
tos). Hetekkel korábban az államfő 
nyilvánosan jelentette be, hogy a mi-
niszterelnököt támogatja, de az utána 
következő időszakban már óvatosan 
fogalmazott, igyekezve kerülni azt a 
látszatot, hogy a Cotroceni-palotából 
akarna beleszólni a nagyobbik kor-
mánypárt belügyeibe. Ehhez képest 
az államelnök e fórumon beszédet is 
mondott, amelyből egyértelműen arra 
következtetett mindenki, hogy a mi-
niszterelnök mellett tette le a garast, 
befolyásolva ezzel az 1400 küldött na-
gyobbik részét. Lényegében dicsérte a 
kormány eddigi szigorú gazdaságpoli-

tikáját, szükségesnek nevezve a beve-
zetett megszorító intézkedéseket, arra 
buzdítva az ország vezetését, hogy meg 
ne álljon félúton. Emlékeztette a jelen-
levőket, hogy hat évvel ezelőtt, amikor 
a pártelnöki széket Emil Bocnak adta 
át, a PD-L 13 százalékos támogatott-
sággal rendelkezett, idővel azonban 
nagy párttá nőtte ki magát, hiszen 35-
36 százalékos támogatottságot is fel 
tudott már mutatni. Igaz, a párt nép-
szerűsége az utóbbi időszakban éppen 
a megszorítások miatt csökkent.

Emil Boc a küldöttek előtt el-
mondta, hogy három célra fog kon-
centrálni, ha újabb mandátumot 
nyer: folytatni szeretné az ország mo-
dernizálását, tovább akarja kormá-
nyozni az országot, és magát a pártot 
is korszerűsíteni kívánja. Vasile Blaga 
a párt megújulására helyezte a hang-
súlyt, szerinte „új kezdetre” van szük-
ség, hogy a jövő évben esedékes par-
lamenti választásokig a PD-L-nek si-
kerüljön kormányon maradnia, majd 
megnyernie a választásokat.
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Emil Boc továbbra is
a PD-L élén marad

Letartóztatták az IMF vezérigazgatóját

Emil Boc. A „Băsescu-párti szárny” képviselője vezeti tovább a PD-L-t fotó: bzi.ro

Szexuális zaklatással, nemi erő-
szak kísérletével és személyi sza-
badság korlátozásával vádolja a 
New York-i rendőrség Dominique 
strauss-kahnt, a Nemzetközi va-
lutaalap (IMF) vezérigazgatóját 
– közölte ryan sesa, a harlemi 
rendőrség szóvivője. 

Mti

A francia állampolgár Strauss-
Kahn nem rendelkezik 
diplomáciai mentességgel. 

Szombat délután vették őrizetbe a 
New York-i John F. Kennedy repü-
lőtéren, s helyi idő szerint vasárnap 
hajnalban 2 óra 15 perckor tartóz-
tatták le az említett vádak alapján. A 
szexuális zaklatás és a nemi erőszak 

kísérlete egyaránt súlyos bűncselek-
mény, amelyért akár 15–20 év bör-
tönbüntetést is kiszabhat a bíróság. 
Benjamin Brafman, Strauss-Kahn 
egyik ügyvédje közölte, hogy ügy-
fele ártatlannak vallja magát. 

Paul Browne, a New York-i 
rendőrség szóvivője elmondta, hogy 
a Times Square-en fekvő Sofitel lu-
xusszálloda egyik szobalánya tett 
feljelentést a rendőrségen szexuális 
erőszak miatt. A 32 éves nő elmon-
dása szerint helyi idő szerint szom-
baton 13 óra körül történt a bűn-
cselekmény. Strauss-Kahn szobáját 
kellett volna rendbe tennie, s mi-
közben a lakosztály halljában dol-
gozott, a vendég meztelenül kijött a 
fürdőszobából és letámadta. Előbb 

berángatta a hálószobába, de ott 
még sikerült elhárítani közeledését. 
Ezután a fürdőszobába vonszolta, 
ahol orális szexre kényszerítette és 
közben megpróbálta alsóneműjét 
leszedni. A nőnek végül sikerült 
kimenekülnie, és a történtekről 
tájékoztatta kollégáit. Ők hívták a 
rendőrséget, amely azonnal csele-
kedett. 

Franciaországban tegnap haj-
nalban bombaként robbant a hír. A 
történtek, ha igaznak bizonyulnak, 
teljes mértékben maguk alá temetik 
Strauss-Kahn politikai-gazdasági 
karrierjét és elnökválasztási esélye-
it, és megsemmisítő csapást mérnek 
a hosszú ideje megosztott francia 
szocialistákra.

Mi változik a PD-L – RMDSZ viszonyban?

„Még nem lehet pontosan eldönteni, hogy a kormányzati koordináció 
szintjén milyen változásokhoz vezet a kongresszus eredménye” – nyilat-
kozta Korodi Attila képviselő. Szerinte azt lehet sejteni, hogy „van egy 
olyan csoport a demokrata pártban, amelyik szeretne egy komolyabb 
változást kormányzati szinten”. A következő hetekben letisztulnak az 
erőviszonyok, és akkor látni fogjuk majd, hogy kivel mit kell megtár-
gyalni a kormányzati együttműködés terén, tette hozzá a képviselő. 
Arra a kérdésre, hogy milyen témákkal várt ki az RMDSZ a kongresz-
szus utánig, és az elkövetkező napokban miről fog tárgyalni a PD-L új 
vezetőségével, Korodi Attila egyértelműen a kisebbségi törvényt jelölte 
meg válaszként. Ennek elfogadásáról, mondta, a következő két hétben 
„komoly politikai” egyeztetések várhatók. 

A közelmúltban kialakult tusnádfürdői terelőút kapcsán érde-
kes zöld vs. nem-zöld vita parázslott fel, amit érdemes egy harmadik 
szemszögből is megnézni.

Az egyetemünk berkeiben már nyolcadik éve oktatott szakalapozó 
tárgy, a Környezetgazdaságtan alaptételében azt szoktuk mondani, 
hogy a tárgy és a kapcsolódó környezetgazdálkodási tevékenység célja 
a természeti és az ember által alkotott környezet szabályozott haszno-
sítása, tervszerű fejlesztése és hatékony védelme, az ökológiai egyensúly 
fenntartásával és a társadalom igényeinek figyelembevételével (a meg-
határozás Madas Andrástól származik).

Ugyan nem ismerem a már lövészárkokat is kiásott két barikád 
(zöldek és természetbarátok, illetve fejlesztés-oldaliak) minden létező 
érvét és érdekét, de úgy gondolom, ezek még nincsenek is teljesen kiforr-
va. Abban igaza van az egyik vitázó félnek, hogy úgy tűnik, minden 
információ nincs egyelőre birtokunkban.

A fenti definíció sajátossága, hogy egyforma súlyt engedélyez az 
ökológiai egyensúlynak és a társadalmi igényeknek. Ezen megközelí-
tést már az ún. ökológiai közgazdaságtan képviselői (akiket szívesen 
illetnek a sötétzöld címkével) nem tudják elfogadni. De most fogadjuk 
el premisszaként.

Ha az ökológiai egyensúly szempont, akkor tudnunk kellene, 
hogy a néhány hektár erdős terület és kb. ugyanennyi mező érintésé-
vel mekkora hatást gyakorolunk az élővilágra. Függetlenül, hogy az 
éppen milyen Natura 2000 vagy egyéb védőcímkével van ellátva, egy 
természeti területnek eltérő funkciója és eltérő értéke lehet egy ökoszisz-
témában. Fontos volna tudni, milyen közlekedési folyosók, fészkelő- és 
élőhelyek vagy őshonos növények, de geológiai, hidrológiai formációk 
területét is érinti a tervezett terelőút. És természetesen ez nem minden. 
Hiszen nemcsak a terelőút nyomvonala által érintett (pontosabban: 
kivágott) élővilág a károsult, hanem annak környezete is. Gondoljunk 
itt a megnövekedett zajra, porszennyezésre, autósforgalomra jellemző 
hulladékokra és elfolyó üzemanyagokra, de az építkezés alatt felmerülő 
károk sem mindig visszafordíthatóak. Kellene tehát mérni, hogy pon-
tosan mit is kockáztatunk.

De hasonlóan fontos a társadalmi érdekek alaposabb megvizsgá-
lása is: nem tudom, hogy készült-e már közlekedési tanulmány arról, 
hogy mekkora forgalmat bonyolít jelenleg az illető országút, mit lehet-
ne elterelni egy kerülőúttal, vagy turisztikai-szociológiai tanulmány 
arról, hogy ez mekkora konkrét hasznot hoz a település lakóinak és vál-
lalkozóinak. A települési forgalomcsökkenés kényelmi és egészségügyi 
pozitívuma egyértelmű, csak nem mindegy, hogy ez éppen hány főnek 
és milyen mértékű és jellegű előnyt, „örömet” szerez. 

Illik egy ilyen témában nemcsak kritikát, hanem valamiféle meg-
oldást is megfogalmazni, ha már beleszóltam. Habár a probléma e 
szakaszában, ebben a terjedelemben nem szakszerű dolog a kimene-
telről beszélni, mégis azt tudom mondani, hogy elvileg a terelőút egy jó 
kezdeményezés, hiszen tipikusan éppen a környezetvédők egyik eszkö-
ze. Ahhoz azonban, hogy ebben érdemi, körültekintő döntést lehessen 
hozni, szükség volna a további természettudományi és társadalomtu-
dományi elemzésekre. A tényleges megoldás pedig lehet majd éppen egy 
trade-off, egy olyan átváltási alku, amely a terelőút megépülése esetén 
felvállalja, hogy megold egy másik hasonló súlyú környezetvédelmi 
problémát. Például a Szent Anna-tó körüli növekvő autósforgalom 
szigorúbb korlátozását....

A környezetvédelem 
terelőútja

Jegyzet n ifj. Nagy Benedek
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