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Az RMDSz kitARt A 16 fejleSztéSi Régió Mellett

Bizonytalan a koalíciós többség

Ország – világ

kelemen Hunor RMDSz-elnök 
szerint a szövetség nem fo-
gadhatja el a fejlesztési régiók 
átalakítását nyolc mamutme-
gyévé, és figyelmeztetett: ha a 
PD-l ragaszkodik a projekthez, 
gond lesz a parlamentben, nem 
lesz többsége. A nagyobbik kor-
mánypárt tegnap ismertette az 
RMDSz-szel elképzeléseit a tör-
vénytervezetről, amelyről akár 
felelősséget is vállalna.

Hírösszefoglaló

Az RMDSZ elutasította koalí-
ciós partnerének azt a terve-
zetét, amely radikálisan átala-

kítaná az ország közigazgatási szerke-
zetét úgy, hogy a jelenlegi 41 megyét 
nyolcba tömörítené. A Demokrata Li-
berális Párt (PD-L) a tegnapi koalíciós 
tárgyalásokon ismertette elképzeléseit 
az RMDSZ-szel a közigazgatás átfogó 
reformját előíró törvénytervezetéről. 
A PD-L a jelenlegi nyolc gazdasági 
fejlesztési régiót megyékké alakítaná 
át, amit az RMDSZ elsősorban azért 
ellenez, mert az újonnan létrehozott 
közigazgatási egységekben jelentős 
mértékben csökkenne a magyar lakos-
ság számaránya.

Kelemen Hunor RMDSZ-
elnök tegnap leszögezte: a szövet-
ség nem fogadhatja el a fejlesztési 
régiók átalakítását nyolc mamut-
megyévé, nincs erre elegendő érv, 
és figyelmeztetett: ha a PD-L ra-
gaszkodik a projekthez, gond lesz 
a parlamentben, nem lesz többsége. 
„A mi szemszögünkből lehetetlen 
egy ilyen projekt támogatása. Mi 
azt mondtuk, számunkra a kiindu-

lópont a 16 fejlesztési régióról szó-
ló tervezetünk, és a közigazgatási 
reformot csak 16 régióra alapozva 
lehet megvalósítani, nem nyolc-
ra. Nem támogathatunk egy ilyen 
kezdeményezést sem politikai, sem 
technikai szempontból” – fejtette 
ki Kelemen Hunor.

Arra a kérdésre, hogy mi tör-
ténik majd abban az esetben, ha a 
PD-L ragaszkodik a régióátszerve-

zési projekthez, Kelemen leszögez-
te: koalíciós támogatás nélkül nem 
lesz parlamenti többség. „Még 
nem tudom, hogy a PD-L ragasz-
kodik-e a nyolc régió megyévé 
történő átalakításához, de legyen 
világos, mi nem támogatjuk azt. 
Ha a kormányfő vagy a PD-L tá-
mogatásunk nélkül viszi tovább a 
kezdeményezést, azt jelenti, gon-
dok lesznek a parlamentben, nem 

lesz többség” – magyarázta Kele-
men Hunor.

Az RMDSZ elnöke ugyanakkor 
meglepőnek tartja, hogy miközben 
Romániában területi-közigazgatási 
átszervezésről beszélnek, a magyar 
kormány egyelőre nem reagált a fej-
leményekre.

„Egyelőre senki nem kérdezett 
tőlünk semmit. Nem tudom, hogy 
a magyar kormány érdekelt-e a 
tervezetben, vagy van-e álláspont-
ja. Csodálkoztam is kissé, mivel 
az olyan kérdésekben, amelyek a 
romániai magyar közösség jövőjét 
érintik, reagálni szoktak, de eddig 
semmilyen reakció nem érkezett” – 
fogalmazott Kelemen Hunor. 

Parlamenti források szerint 
egyes demokrata-liberálisok úgy 
vélik, hiba volt, hogy a párt főtitká-
ra, Ioan Oltean bejelentette, hogy a 
kabinet felelősséget kíván vállalni 
egy ilyen jogszabályért. A PD-L 
képviselői szerint, ha felelősségvál-
lalásra kerül sor, a kormány meg-
bukhat az ellenzék bizalmatlansági 
indítványán.

A román képviselőház plénuma. Szakítópróba előtt? fotó: mihály lászló

„MAgánAkciózott”  
Az RMDSz bukAReSti  

SzeRvezetének elnöke

Hamis aláírások 
az EMNP-listán? 

Hamisnak véli az erdélyi Magyar 
néppárt (eMnP) bejegyzése érde-
kében összegyűjtött támogató alá-
írások nagy részét az RMDSz bu-
karesti szervezetének elnöke, aki 
megszerezte és átnézte az íveket. 
Tőkés László az új párt bejegyzése 
elleni mesterkedésnek nevezte a 
szövetség e „kíváncsiságát”.

Hírösszefoglaló

Budai Richárd, az RMDSZ 
bukaresti szervezetének elnö-
ke tegnap az MTI-nek beis-

merte, valóban megnézte az Erdélyi 
Magyar Néppárt (EMNP) bejegy-
zése érdekében összegyűjtött támo-
gató aláírások listáját, de hozzáfűzte, 
ehhez nem kellett engedélyt kérnie 
Kelemen Hunortól. „Én magam vol-
tam kíváncsi a bukaresti aláírásokra” 
– mondta. Budai szerint az RMDSZ 
felső vezetéséből valaki felelőtlennek 
nevezte őt e „magánakciója” miatt, 
és figyelmeztette, hogy ebből nagy 
„hűhó” lesz, ki fogják használni a szö-
vetség ellen.

A Krónika napilap szerint Budai, 
valamint Novák Levente, Kelemen 
Hunor szövetségi elnök egyik közvet-
len munkatársa attól a személytől ka-
pott felhatalmazást az EMNP-dosszié 
áttanulmányozására és lefényképezé-
sére, aki megóvta a Tőkés Lászlóhoz 
közel álló alakulat létrehozását. Az új 
erdélyi magyar párt bejegyzése ellen 
a Demokratikus Szolidaritás az Esély-
egyenlőségért Párt, a Nép Pártja és 
egy magánszemély, Adrian Drăghici 
bukaresti ügyvéd nyújtott be óvást a 
bukaresti törvényszéken. Ez utóbbi 
arra hivatkozva kérte a bejegyzés el-
utasítását, hogy szerinte a 29 ezer kéz-
jegyet sorjázó ívek hamis aláírásokat is 
tartalmaznak. A Krónika információi 
szerint Drăghici május 17-én egy bu-
karesti közjegyzőnél hitelesítette azt 
az okiratot, amelynek alapján felhatal-
mazta Budait és Novákot, hogy közö-
sen vagy külön-külön bármikor bete-
kintést nyerjenek vagy lefotózhassák 
az EMNP bejegyzését célzó dossziét.

A helyi vezető az ívek láttán azt 
állítja, a legtöbb bukaresti aláírás nem 
magyar, hanem román neveket tartal-
maz, ráadásul „sok az egyforma aláírás”. 
Budai szerint – aki hangsúlyozta, hogy 
a jogi karon annak idején grafológiát is 
tanult – hamisítás történt. A bukares-
ti Új Magyar Szó tegnapi számában 
szintén azt írta, a mintegy nyolcszáz 
bukaresti aláíró között mindössze két 
magyar név található.

Tőkés László, az EMNT elnöke 
nyilatkozatában megdöbbenését és 
tiltakozását fejezte ki amiatt, hogy az 
RMDSZ „egy kétes hátterű és ellen-
séges érzületű román magánszemély 
gyanús közreműködését” vette igény-
be az új párt bejegyzésével szembeni 
mesterkedésében. „Erdélyi magyar-
ságunknak nem attól lesz erős érdek-
képviselete, hogyha tűzzel-vassal fel-
lépnek minden más magyar politikai 
képződmény ellenében, hanem attól, 
ha a szűkkeblű pártpolitikát félretéve 
és az önös érdekeink fölé emelkedve 
valamennyien egy irányba húzzuk a 
szekeret” – olvasható Tőkés László 
nyilatkozatában. 

Magyar reklámszöveg miatt 
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„A kisebbségi törvény 
nem váltópénz”

Kelemen Hunor szerint nem 
voltak és nem is lesznek olyan 
tárgyalások a PD-L és az 
RMDSZ között, amelyek ar-
ról szólnának, hogy a szövetség 
támogatja a PD-L régióátszer-
vezési tervezetét a kisebbségi 
törvény elfogadásáért cseré-
ben. Arra a kérdésre, miszerint 
a koalícióban esett-e szó arról, 
hogy az RMDSZ támogassa 
a Demokrata-Liberális Párt 
(PDL) 8 megyéről szóló javas-
latát a nemzeti kisebbségek jog-
állását szabályozó törvény elfo-
gadásáért cserében, Kelemen 
tagadólag válaszolt. „Nem, és 
nem is lesznek ilyenek” – hang-
súlyozta a szövetségi elnök.

Pénzbírsággal sújtotta a Kolozs-
vári Polgármesteri Hivatal azt a 
reklámcéget, amely az RMDSZ-

szel kötött szerződést a szövetség által 
lebonyolított Erdélyi Konzultáció 
nevű országos kampány hirdetőtáb-
lákon való népszerűsítése érdekében. 
Kolozsváron két ilyen óriáspannót 
helyeztek el. A polgármesteri hivatal 
szóvivője szerint a pannókat törvény-
telen helyre állították ki, majd egy tör-
vényre hivatkozott, amely szerint tilos 
csak idegen nyelvű szöveget tartalma-
zó feliratokat elhelyezni. Időközben 
egyébként több helyi újságíró-blogger 
is készített fotókat olyan, a Kincses Vá-
rosban kihelyezett pannókról, amelye-
ken csak angol nyelvű reklámfeliratok 
szerepelnek.

A kolozsvári magyar közösség sér-
tőnek érzi az utóbbi hetek magyarelle-
nes megnyilvánulásait is, amelyeknek 
sokak szerint Sorin Apostu polgár-
mester is teret enged. A városban a 
hétvégén két akcióval is tiltakoztak ez 
ellen. A résztvevők az ellen demonst-
ráltak, hogy a város bejárataitól három 
hete eltávolították az „Üdvözöljük 
Kolozsváron!” feliratú ötnyelvű táb-
lákat. Azt is sérelmezték, hogy a pol-
gármesteri hivatal újra elhelyezte a 
Mátyás-szoborcsoport talapzatánál a 
Iorga-idézetet tartalmazó táblát a pol-
gármester „eleinte hallgatólagos, majd 
nyílt támogatásával”, illetve hogy a vá-
rosnapokon a felújított emlékművet a 
rendőrök szeme láttára kilátóként, ját-
szótérként használta a lakosság.

A PD-L képviselői sze-
rint ha felelősségválla-
lásra kerül sor, a kor-
mány megbukhat az el-
lenzék bizalmatlansági 
indítványán.


