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> Havazott a Bucegi-ben. A Bucegi-
hegységben, 2500 méteres magasságban a 
hőmérők mínusz 3 Celsius-fokot mutatnak, 
a szombati havazás után a hóréteg tíz centi-
méteres, a meteorológusok további hóhul-
lásra számítanak. Tegnap az Omul-csúcson a 
hőmérők szintén mínusz három fokot jelez-
tek, a széllökések erőssége másodpercenként 
28-34 méter, és köd volt. A meteorológusok 
a következő időszakra további havazásra szá-
mítanak.

> Kerekes székes öngyilkos merénylő 
Irak ban. Kerekes székes öngyilkos merénylő 
ölt meg két embert tegnap az iraki fővárostól 
45 kilométerre északra fekvő egyik kisváros 
rendőrkapitányságán – jelentette a belügy- és a 
védelmi minisztérium. A merénylő bejutott a 
tarmíjai kapitányságra, és ott működésbe hozta 
a mellényébe rejtett robbanószerkezetet. A ha-
lálos áldozatok civilek, és megsebesült további 
17 ember, akik között kilenc rendőr van – tette 
hozzá egy meg nem nevezett minisztériumi for-
rás. A jelentésből nem derül ki, hogy a merénylő 
valóban mozgáskorlátozott volt-e.

> Indulásra kész a gázai segélyflottilla. 
Izrael „veszélyes provokációnak” nevezte, hogy 
huszonkét ország aktivistái a jövőn héten tíz 
hajón humanitárius segéllyel Gázába indulnak, 
és azt ígérte, évekre kitiltja az országból a nem-
zetközi sajtó azon képviselőit, akik felszállnak a 
flottilla hajóira. Idén a palesztin ügy 350 támo-
gatója, közöttük Henning Mankell svéd író és 
több újságíró vesz részt a Gázai övezet csaknem 
öt éve bevezetett izraeli blokádjának megtörésé-
re irányuló, békésnek szánt kezdeményezésben, 
amely a tavalyi után a második ilyen akció. Az 
Egyesült Államokban több amerikai zsidó kö-

zölte, hogy amerikai zászló alatt hajóra száll és 
csatlakozik a flottillához, ír aktivisták pedig arra 
kérték kormányukat, kérje Izraelt, engedélyezze 
a partraszállást a palesztin területen. Franciaor-
szág két hajóval vesz részt a flottillában. Elin-
dul ezenkívül egy olasz, egy ír, egy spanyol, két 
görög–svéd–norvég hajó, valamint a palesztin 
diaszpóra egy teherhajója. A flottilla két teher-
hajója gyógyszereket, felszerelésekkel ellátott 
mentőautót és cementet szállít. A 1,5 millió 
palesztin lakta, 362 négyzetkilométeres Gázai 
övezet ellen Izrael 2007-ben rendelt el megerő-
sített blokádot.

politika

Nem fogadja el az RmdSz a 8+2 megyét

Visszautasították
Băsescu „22-es csapdáját”

Ország – világ

Nem is olyan régen rukkolt ki egy újabb „korszakalkotó” 
ötlettel az államfő: értelmetlen és fölösleges a polgármeste-
reknek kétfordulós eljárás révén történő megválasztása. Ezt 
mindenekelőtt azzal indokolta meg, hogy jelentős költségmeg-
takarítást lehetne elérni, ha egyfordulós eljárással kerülne sor 
a polgármesterek megválasztására. Követve ezt a gondolat-
menetet, akár azt is lehetne állítani, hogy helyi tanácsokra, 
parlamentre sincs szükség, mert a kampány, a választás, a 
testületek működése sokba kerül. Így van, ám legalább eny-
nyire igaz az is, hogy a demokrácia meghonosítása, annak 
intézményrendszere elképzelhetetlen a társadalom, az állam 
anyagi ráfordítása nélkül. Spórolni lehet és kell is, de nem a 
demokrácia érvényesülési lehetőségének megnyirbálása révén. 
És mindez kivetíthető arra az államelnöki kezdeményezés-
re is, amely esetében ugyancsak „költségvetés-kímélő” érveket 
pufogtatott a kezdeményező. Az ország területi-közigazgatási 
átszervezéséről van szó, kezdeményezés, amely a jelek szerint 
„befuccsolt” (és lehet ez lesz a sorsuk az alkotmánymódosítási 
államelnöki javaslatoknak is).

A honatyák többsége – miért, miért nem – „fogékonynak” 
bizonyult a választási rendszer módosítása tekintetében, és 
sebtében el is fogadták a vonatkozó törvényt: a Hivatalos Köz-
löny június 24-i számában jelent meg a helyi közigazgatási 
hatóságok megválasztására vonatkozó, utólag módosított és 
kiegészített 2004/67-es törvényt újólag „kiigazító” 2011/129-
es törvény. A polgármesterek megválasztására vonatkozó 
szakaszt módosítja olyan értelemben, hogy „az a jelölt lesz 
megválasztva polgármesternek, amely az első forduló során a 
legtöbb érvényes szavazatot szerezte meg”. Egyenlő szavazat-
szám esetében szervezik meg a második fordulót, de amennyi-
ben a szavazás napjáig az egyik jelölt elhalálozik, visszalép 
vagy nem tesz eleget a megválasztási feltételeknek, akkor a 
szavazásra nem kerül sor, s a másik jelölt tekintendő megvá-
lasztottnak.

Ezt az eljárást fog ják alkalmazni a 2012-es helyhatósá-
gi választások során. Lehet, hogy olcsóbb, operatívabb lesz a 
polgármester-választás, ám az is megtörténhet, hogy a vá-
lasztópolgárok alig 15 százalékának egy adott jelöltre leadott 
szavazata juttatja az egyik jelöltet a polgármesteri székbe. Ez 
pedig megkérdőjelezheti annak legitimitását. Talán az ilyen 
lehetséges történések okán fogalmaztak meg komoly fenntartá-
sokat politológusok, szakjogászok, civil szervezetek képviselői 
a jogszabály módosításával kapcsolatosan. Szerintük sérülni 
fognak a demokrácia alapelvei, az egyfordulós rendszer főleg 
több polgármester-jelölt esetén akár „szerencsejátéknak” is bi-
zonyulhat. Továbbá ennek a rendszernek meglehetnek a maga 
hátulütői a magyarság számára is mindenekelőtt a vegyes la-
kosságú településeken, már amennyiben a különböző alaku-
latoknak nem sikerül egyezségre jutniuk, illetve közös jelöltet 
állítaniuk.

„Egyfordulós” 
polgármester

                NézőpoNt n Hecser zoltán

az RmdSz számára a „huszonket
tes csapdáját” jelenti Traian Bă ses
cu államfőnek a két székelyföldi 
megye számára „különleges stá
tust” adni akaró javaslata, olyan 
„mézesmadzag”, amelynek nem 
szabad megtévesztenie a kormány
koalícióban lévő magyar szerveze
tet – vélekedett néhány felszólaló a 
Szövetségi Képviselők Tanácsának 
(SZKT) szombati marosvásárhelyi 
ülésén. A küldöttek a régiós átszer
vezés elnapolását kérték.

Hírösszefoglaló

Egységes álláspont alakult ki a 
Szövetségi Képviselők Taná-
csának szombati, marosvásár-

helyi ülésén: a küldöttek elutasítják 
a 8 mamutmegye létrehozását, kérve 
ennek a kérdésnek az elnapolását.

Kelemen Hunor szövetségi elnök 
beszédében arra hívta fel a figyelmet, 
hogy február vége óta, hangsúlyosab-
ban pedig március közepe óta na-
gyon felerősödött a nacionalista re-
torika Romániában, amely leginkább 
a magyar közösség ellen irányult. „A 
hangadók a mostani ellenzéki pártok 
politikai vezetői, akik felszínre hozták 
ezt a nacionalista hangulatot, magyar-
ellenes hangulatot keltettek. Határo-
zottan elutasítjuk ezt a hangvételt és 
ismételten figyelmeztetjük a kollégá-
kat, mindegy, hogy kormányon vagy 
ellenzékben vannak, hogy ez a fajta re-
torika megbosszulja magát. A palack-
ból kiengedett szellemet nagyon ne-
héz ismét visszazárni. A politikai köz-
vitának nem erről kell szólnia, hiszen 
ezzel csak azt érik el, hogy elrontják az 
itthoni magyar közösség és a román-
ság közti viszonyt, de veszélyeztetik a 
román–magyar államközi kapcsolato-
kat is” – fejtette ki Kelemen.

A szövetségi elnök a közigazgatási 
reformmal kapcsolatban kifejtette, az 
RMDSZ a 8 megyés felosztást nem 
tudja elfogadni, ezt egyetlen megyei 
szervezet sem támogatja. A másik 
változat a 8 plusz 2, amely azt jelenti, 
hogy kiveszik Hargita és Kovászna 
megyét a központi nagyrégióból, és 
megmaradnak külön megyeként. „Ez 
első látásra igen érdekes javaslatnak 
tűnt, ilyen javaslatot román politikus 
még nem tett. Azt is kell látni azon-

ban, hogy ebben a javaslatban mekko-
ra csapda rejtőzik. A platformokkal, a 
területi szervezetekkel konzultálva arra 
a következtetésre jutottunk, hogy ezt a 
javaslatot 2011-ben nem tudjuk elfo-
gadni, nem támogatják még a Hargita 
és Kovászna megyei önkormányzati 
vezetőink sem. Ha elfogadnánk, akkor 
ezzel megosztanánk az erdélyi magyar 
közösséget, a Szövetséget, és hosszú 
távon egy olyan helyzetet teremte-
nénk, amelyet kezelni nem tudnánk. 
Nagyon határozottan és egyértelmű-
en mondom, hogy mi ezt a változatot 
nem tudjuk elfogadni” – szögezte le a 
szövetségi elnök.

A Székelyföld frakció nevében fel-
szólaló Tánczos Barna azt mondta, az 
államfő javaslatának buktatója éppen 
az, hogy valójában nem Székelyföld-
ről, hanem Erdély újrafelosztásáról 

szól, s ha megvalósulna, a Kovászna 
és Hargita megyén kívül élő magyar-
ság kiszolgáltatottá válna. „E mézes-
madzagra mi, székelyföldiek is nemet 
mondunk, mint minden olyan javas-
latra, amely nem az egész erdélyi ma-
gyarság érdekét szolgálja” – mondta a 
felszólaló.

Lakatos Péter a Partium frakció 
nevében „a huszonkettes csapdájának” 
nevezte Băsescu javaslatát. Kifejtette, 
az államfő tudja, hogy az RMDSZ 
nem fogadhatja azt el, viszont a ma-
gyarok e szövetsége kormányzati po-
zícióban tudja a leghatékonyabban 
képviselni a magyarság érdekeit. Ha 
viszont Băsescu ragaszkodik a magyar-
ság számára hátrányos javaslatához, az 
RMDSZ kénytelen lenne kilépni a 
kormányból, akkor viszont csökkenne 
érdekérvényesítő ereje. 

Küldöttek az SZKT szünetében a Kultúrpalotában. Egységes álláspont  fotó: mihály lászló


