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> Kamerák a Házsongárdban. Az elmúlt 
hetekben elkövetett számos sírgyalázás miatt 
a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal térfigyelő 
kamerákat helyez el a Házsongárdi temető-
ben. A városháza közleménye szerint a teme-
tőben található sírhelyek kiemelkedő törté-
nelmi és kulturális jelentőségűek, és fontos 
idegenforgalmi célpontnak számítanak, ezért 
a létesítmény megkülönböztetett figyelmet, 
hatékony biztonsági intézkedéseket igényel. 
A dokumentum szerint a temetőbe havonta 
90–180 személyt temetnek el, és a sírkert kö-

zel 1500 látogatót vonz. Az önkormányzat 
már novemberben bejelentette, hogy mintegy 
200 új térfigyelő kamerát helyez el a városban, 
ezekből többtucatnyi a Házsongárdi temetőbe 
került volna. A 25 hektáros létesítmény terüle-
tén azonban egyetlen ilyen kamerát sem szerel-
tek fel, mint kiderült, az önkormányzat anyagi 
okokból nem tudta kivitelezni a tervet.

> Marad a görög kormány. Megnyerte a 
parlament bizalmi szavazását Jeórjiosz Papand-
reu görög miniszterelnök kormánya – írja a brit 
BBC csatorna online oldala. A szavazáson a há-
romszáz képviselőből több mint 150-en támo-

gatták a kormányt.  A képviselőknek jövő ked-
den arról is dönteniük kell, hogy jóváhagyják-e 
a több mint 28 milliárd eurós megszorításokat, a 
pénzügyi reformokat és privatizációs csomagot

> Új zászlaja van Budapestnek. Elfogadta 
Budapest új zászlaját a Fővárosi Közgyűlés. Az 
új zászló fehér színű, nemzeti színekből össze-
álló háromszöges díszsorral szegélyezett, köze-
pén az eddigi címer szerepel ezután is. Tarlós 
István főpolgármester előterjesztése szerint 
Budapest eddigi zászlaja más zászlóval köny-
nyen összetéveszthető a nagyfokú hasonlóság 
miatt. A vörös, arany (sárga), égszínkék zászló 

ereklyeként, mellérendelt feladatkörben kap 
szerepet ezután a Fővárosi Közgyűlés ülésein 
és más ünnepi alkalmakkor.
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Bár a Demokrata-Liberális Párt 
(PD-L) változatlanul ragaszkodik 
az „óriásmegyék” gondolatához, 
e pillanatban már hajlandó lenne 
elfogadni egy külön megoldást 
Székelyföld számára, e szerint 
a két székely megye, Hargita és 
Kovászna továbbra is megőrizné 
státusát – mondta Markó Béla 
kedd este az Erdélyi Magyar Te-
levíziónak (ETV).

Hírösszefoglaló

Az RMDSZ volt elnöke sze-
rint a kormánykoalíciót 
alkotó pártok keddi ta-

lálkozóján elhangzott javaslatot a 
hétvégi Szövetségi Képviselők Ta-

nácsának (SZKT) marosvásárhelyi 
ülésén vitatják meg, ezt megelőző-
en az RMDSZ parlamenti frakciói 
is egyeztetnek az ügyben. Markó 
érdekesnek nevezte a javaslatot, 
de jelezte: további pontosításokra 
van szükség a kérdésben. „Ennek 
a megoldásnak amennyi előnye, 
legalább annyi hátránya lenne, 
ugyanis nem ad választ Maros 
megye, illetve a partiumi megyék 
helyzetére. De abban a pillanat-
ban, hogy elhangzott egy javaslat, 
nyilvánvaló, hogy azt elemeznünk 
kell” – mondta.

Tegnap délelőtt az RMDSZ 
képviselőházi és szenátusi frak-
cióinak együttes ülése után a ka-

merák előtt adott nyilatkozatá-
ban Kelemen Hunor sem kívánt 
konkrétan válaszolni az esetleges 
kompromisszumos megoldásokra 
vonatkozó kérdésekre. „Önöknek 
az a benyomásuk, hogy csak Szé-
kelyföldről és Erdélyről beszélünk, 
de meg kell oldani a problémákat 
Moldvával, Bukovinával és Dob-
rudzsával, akárcsak az ország dél-
nyugati térségével kapcsolatosan 
is. Nagyon kérem Önöket, hogy 
ne csupán erre a két megyére – 
Hargitára és Kovásznára – kon-
centráljanak, mivel a közigazgatási 
reform az ország egészére vonatko-
zik, nem csupán arra a két-három 
megyére. Hiba lenne, ha kötnénk 
az ebet a karóhoz, és nem látnánk, 
hogy más érdekek, más problémák 
is vannak, nemcsak az említett 
két megyét illetően” – mondta a 
szövetségi elnök. Kelemen min-
denesetre megerősítette, hogy a 
magyarok e szervezete nem támo-
gatja a nyolc óriásmegye megalakí-
tására vonatkozó elképzelést. Ér-
tésre adta, hogy valamiféle „köztes 
megoldást” keresnek, de e pillanat-
ban még nem tudni, melyik lehet 
a legjobb változat. Arra a kérdésre, 
miszerint az RMDSZ kilépne-e a 
kormányból, ha mégis a nyolcme-
gyés változatot viszi keresztül a 
PD-L, csak annyit válaszolt: „bár-
mi lehetséges”.

politika

Ország – világ

Az EP-ben bírálták a PD-L tervét

Románia régiós átalakítási terveit bírálta tegnap az Európa Tanács 
(ET) parlamenti közgyűlésének strasbourgi ülésén Kalmár Ferenc 
András. A KDNP-s országgyűlési képviselő az Együttélés a 21. szá-
zadi Európában című napirendi pont vitájában szólalt fel. Szerinte 
Európa „asszisztál” ahhoz, hogy egyes országokban asszimilációs 
törekvések vannak. Kalmár emlékeztetett arra, hogy Romániában 
tervek léteznek az ország területi-közigazgatási átszervezésére. Ami-
kor azonban Románia 1993-ban csatlakozott az Európa Tanácshoz, 
kötelezte magát egyebek közt kisebbségvédelmi politikájának az 
ET ajánlása alapján történő alakítására – mondta. Márpedig ezen 
ajánlás szerint az olyan régió demográfiai összetételét, amelyben 
nemzeti kisebbség lakik, tilos szándékosan megváltoztatni e kisebb-
ség rovására. 
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Megmarad Hargita és Kovászna?

Hirdetés

Kétnyelvű népszámlálási 
űrlapokat kér az RMDSZ

Kétnyelvű népszámlálási űrlapo-
kat kér az országos Statisztikai 
Hivataltól az ősszel sorra kerü-
lő romániai népszámláláson az 
rMDSZ – közölte Markó Attila ál-
lamtitkár, a romániai Etnikumközi 
kapcsolatok Hivatalának elnöke.

Nyílt levélben válaszolt Tő-
kés Lászlónak, az  EMNT 
elnökének nyílt levelére 

Mar kó Attila államtitkár, a romániai 
Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalá-
nak elnöke. A múlt hét végén Tőkés 
megkérdezte tőle: többnyelvűek lesz-
nek-e a népszámlálási űrlapok, a nép-
számlálásról tájékoztató szórólapok, 
a rádió-, a televízió- és az újsághirde-
tések, valamint a plakátok azokon a 
településeken, ahol egy kisebbség 20 
százalékos arányban van jelen.

Markó Attila tájékoztatója szerint 
tavaly decemberben levélben fordult 
Virgil Voineaguhoz, a romániai sta-
tisztikai hivatal elnökéhez, valamint 
Gheorghe Emacu belügyi államtit-
kárhoz, a népszámlálási bizottság al-
elnökéhez. Markó arra kérte az illeté-
kes hatóságokat, hogy a népszámlálá-
si űrlapok legyenek kétnyelvűek ott, 

ahol a magyar lakosság számaránya 
20 százalék fölötti, emellett a nép-
számlálást ismertető médiakampány 
keretében a magyar lakosság országos 
arányának megfelelően jusson az erre 
szánt költségvetésből a magyar nyel-
ven történő népszerűsítésre is.

Az RMDSZ azt is kérte, hogy 
a magyarok által is lakott településen a 
kérdezőbiztosok kiválasztása során ki-
emelt szempont legyen a nyelvismeret, 
a helyi és megyei népszámlálási bizott-
ságokba pedig vonják be arányosan a 
magyar lakosság képviselőit is.

Markó Attila emlékeztetett, hogy 
az RMDSZ már egy éve munkacso-
portot hozott létre, amely a népszám-
lálás szakmai, technikai, politikai 
előkészítésével foglalkozik, a szerve-
zet kolozsvári főtitkárságán június 
elsejétől úgynevezett népszámlálási 
szolgálat működik, amelytől a szerve-
zésben részt vevő minden érdeklődő 
információkat kaphat.

Az RMDSZ arra kérte fel a Ro-
mániai Magyar Pedagógusok Szövet-
ségét: a nyári vakáció előtt tájékoztas-
sa tagjait arról, hogy augusztusban a 
népszámlálási bizottságok megkez-
dik a számlálóbiztosok toborzását.

Az első román „áramkút”. „Az első hazai fejlesztésű töltőállo-
más felállításával megtettük az első lépést az elektromos közlekedés elter-
jedése felé” – nyilatkozta Borbély László környezetvédelmi és erdészeti 
miniszter tegnap az Országos Energiaszolgáltató Vállalat (Transelectrica) 
székhelye előtt felállított elektromosautó-töltőállomás avatóünnepségén. 
Az Európai Bizottság által jóváhagyott szállítási Fehér Könyv szerint 
2030-ra az Unió tagországainak 50 százalékkal kell lecsökkenteniük a 
„hagyományos” gépkocsik arányát, 2050-re pedig a városi használatból 
teljesen kitiltja a környezetszennyező autók használatát.   fotó: mediafax


