
A három székely megye – Hargita, 
Kovászna, Maros – küldöttjeinek 
és a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség (RMDSZ) csúcsvezeté-
sének részvételével pénteken Ma-
rosvásárhelyen megalakult a Szé-
kelyföldi Önkormányzati Tanács.

Hírösszefoglaló

Februári nagyváradi kongresszu-
sán az RMDSZ elfogadott új 
alapszabályzat értelmében szé-

kelyföldi, partiumi és közép-erdélyi 
önkormányzati tanácsok alakulnak 
májusban és júniusban, ugyanakkor 
a regionális tanácsok mellett meg-
marad az Országos Önkormányzati 
Tanács is.

Kelemen Hunor szövetségi el-
nök az alakuló ülésen elmondta: a 
régiók szerinti felosztás azért fon-
tos, mert eltérőek, változóak az 
igények, a prioritások, a cselekvési 
tervek. „Ez a struktúra lehetővé te-
szi a különböző régiók érdekeinek 
jobb artikulálását, illetve az üzene-
tek és a feladatok pontosabb meg-
határozását” – mondta. Hozzátet-
te: „Az önkormányzatiság elvének 
érvényesítését az RMDSZ már a 
kilencvenes évek elejétől felvállalta, 
ez máig a szövetség prioritása. En-
nek eredményeként az elmúlt 21 év-
ben a székelyföldi önkormányzatok 
megerősödtek. A Székelyföldi Ön-
kormányzati Tanács megalakulása 

Kököstől Nyárádszeredáig minden 
önkormányzat érdekeit felvállalja, 
tevékenységüket összehangolja.”

A szövetségi elnök kitért a jövő év-
ben sorra kerülő helyhatósági választá-
sokra is, szerinte ilyen szempontból is 
rendkívül fontos a regionális önkor-
mányzati tanácsok megalakulása. „Ne-
künk első lépésként az önkormányzati 
választásokon kell nagyon jól teljesí-
tenünk. Be kell bizonyítanunk, hogy 
önkormányzati vezetőink az elmúlt 
négy évben eredményesek voltak, job-
bá tették a közösségek életét, minden 
eszközt felhasználtak, amit a bukaresti 
kormányzat RMDSZ-es tagjai bizto-
sítani tudtak a válság időszakában” – 
fejtette ki Kelemen Hunor.

Úgy vélte: ha a helyhatósági vá-
lasztásokat a szövetség megnyeri, ak-
kor másképpen tud készülni majd a 
parlamenti választásokra. „Ma van-
nak olyan magyar emberek, magyar 
pártalapítók, akik azt mondják, hogy 
az erdélyi magyarságnak nem kell 
parlamenti képviselet. Ezt az állás-
pontot mi visszautasítjuk, és minden 
erőnkkel azon leszünk, hogy tovább-
ra is képviseljük a romániai magyarság 
érdekeit a romániai parlamentben” – 
hangsúlyozta Kelemen Hunor.

A Székelyföldi Önkormányzati Ta-
nács elnökévé Péter Ferencet, Szováta 
polgármesterét választották meg, az 
elnökség tagjai: Lokodi Edit, Tamás 
Sándor, Antal Árpád, Petres Sándor, 
Sófalvi László és Borboly Csaba.
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> 2 év múlva jogosítvány kellhet a robo-
gó vezetéséhez is. A belügyminisztérium azt 
tervezi, hogy a robogót és a háromkerekűt is a 
gépjárművek kategóriájába sorolja – derül ki 
egy minap közvitára bocsátott törvényterve-
zetből. Ha ez megtörténik, akkor büntethető 
lesz az, aki jogosítvány nélkül vezet. A belügyi 
tárca célja a módosítással az, hogy semmilyen 
járművel ne közlekedjenek a közutakon olyan 
személyek, akik nem ismerik megfelelően a 
közlekedési szabályokat.

> Betiltaná a Maros megyei prefektúra 
a székely zászló használatát. A prefektúra 
közleménye szerint Marius Paşcan azt 
kérte Traian Igaş belügyminisztertől, egé-
szítsék ki azt a törvényt, amely szabályoz-
za a jelképek közintézményekre történő 
kifüggesztését. A prefektus kérését azzal 
indokolja, hogy az utóbbi időben több 
Maros megyei polgármesteri hivatalra is 
kifüggesztették a székely zászlót, és nem is 
lehet eltávolíttatni ezeket, mert a törvény 
csak a hivatalosan jelképként elismert 
szimbólumok használatát tiltja. Marius 

Paşcan szerint pedig be kell tiltani bármi-
lyen jelkép kifüggesztését, hogy ne legye-
nek konfliktusok az egymás mellett élő 
közösségek tagjai között.

> A gazdasági, a pénzügyi és a mező-
gazdasági miniszter leváltásáról tárgyal-
nak a nagyobbik kormánypártban a Gândul 
információs portál szerint. A gazdasági mi-
nisztert, Ion Aritont azért akarja leváltani a 
miniszterelnök, mert még mindig nem vé-
gezte el az állami vállalatok átszervezését. 
Helyére valamelyik államtitkárt vagy Vasile 

Blaga táborának egyikét nevezné ki Emil 
Boc. Valeriu Tabărăt Stelian Fuia válthatja 
a mezőgazdasági miniszteri székben. Azt 
még nem lehet tudni, hogy ki lenne az új 
pénzügyminiszter.

> A román kormánypártok egyetérte-
nek a közigazgatás átszervezésével, Traian 
Băsescu államfő is átrajzolná a romániai régi-
ók térképét. Az államfő egy csütörtöki gazda-
sági konferencián elmondta: már 2012-ben 
megoldás születhet az ország adminisztratív 
átszervezésére.

Ország – világ
PéTeR FeRenc AZ elnÖK

Megalakult a Székelyföldi 
Önkormányzati Tanács

BăSeScu igenT MonDAnA A KiSeBBSégi TÖRvényRe

Érthetetlen halogatás

A hagyományok őrzéséről 
tárgyalt Károly herceg 

Hirdetés

Kelemen: ez a struktúra lehetővé teszi a régiók érdekeinek jobb artikulálását fotó: angyalosi beáta

Értetlenségének adott hangot 
Traian Băsescu amiatt, hogy a 
parlament halogatja a kisebb-

ségi törvénytervezet elfogadását, amit 
– mint mondta – ő akár már most 
megszavazna, ha tőle függne.

Az államfő ezt a közszolgálati tele-
víziónak adott interjújában jelentette 
ki. Szerinte a kisebbségi törvényter-
vezet nem hoz lényeges újdonságot, 
ugyanis csak összegyűjti azokat a nem-
zeti kisebbségek számára kedvező tör-
vényi előírásokat, amelyek más jogsza-
bályokban már megtalálhatók. „Már 

most elfogadnám a kisebbségi tör-
vénytervezetet, ugyanis tudom, hogy 
mit tartalmaz” – mondta Băsescu. 
Hangsúlyozta, hogy nemcsak a ma-
gyar, hanem a többi nemzeti kisebb-
ségre is vonatkoznak az előírások.

Emlékeztetett: az RMDSZ-é 
volt az az ötlet, hogy az igazságszol-
gáltatás, az oktatás és a kultúra mű-
ködését szabályozó törvényekből 
egyetlen jogszabályba, a kisebbségi 
törvénybe gyűjtsék össze a nemzeti 
kisebbségekre vonatkozó rendel-
kezéseket. „Nem értem, miért nem 

szavazzák meg” – adott hangot ér-
tetlenségének az államfő. A kisebb-
ségi törvénytervezetet a Tăriceanu-
kormány terjesztette a parlament elé 
2005-ben, a szenátus azt elutasítot-
ta, majd átkerült a képviselőházhoz, 
amely azóta sem vette napirendre. 
Az Emil Boc miniszterelnök vezette 
mostani kormánykoalíció február-
ban írt alá egy újabb megállapodást, 
amelyben megerősítették, hogy már 
a június végéig tartó parlamenti ülés-
szakban elfogadják a kisebbségi tör-
vénytervezetet a képviselőházban. 

A romániai hagyományok meg-
őrzéséről tárgyalt pénteken 
Bukarestben Károly herceg 

brit trónörökös, aki ötnapos romániai 
látogatásának befejezéseként Traian 
Băsescu államfővel és Emil Boc mi-
niszterelnökkel is találkozott. A talál-
kozón Boc bemutatta a hercegnek a 
fenntartható fejlesztésre és a hagyomá-
nyok megőrzésére vonatkozó román 
kormányterveket. A tárgyalásokon szó 
esett az erdélyi középkori erődítmé-

nyek és várak restaurálásának fontos-
ságáról, külön is beszéltek a segesvári 
és a kőhalmi (Rupea) várak helyzeté-
ről. A Mediafax hírügynökség szerint 
a brit királyi család tagja felajánlotta, 
hogy a védnöksége alatt működő ala-
pítványok anyagilag is támogathatják 
a felújítási munkálatokat. A herceg 
kifejtette a miniszterelnöknek, hogy 
Erdélyben nagyon szép hagyományok 
élnek, de ezeket hatékonyabban kelle-
ne népszerűsíteni.


