
A román kormánykoalíció őszre 
halasztotta az ország területi-köz-
igazgatási átalakítását, miután az 
RMDSZ elutasította Traian Băsescu 
államfőnek és a hozzá hű demokra-
ta-liberális pártnak az erre vonatko-
zó tervezetét.

Őszig csak a minisztériumok 
hatáskörébe tartozó, úgy-
nevezett dekoncentrált 

intézmények számát csökkenti a 
kormány – állapodott meg tegnap 
az RMDSZ és a kabinet fő erejét 
képező Demokrata-Liberális Párt 
(PD-L). A két koalíciós partner 
már korábban jelezte: egyetért az-
zal, hogy a minisztériumi intézmé-
nyek átszervezése a jelenlegi gazda-
sági fejlesztési régiók határvonala 
mentén történjen. Ez azt jelenti, 
hogy nem lesznek kormányzati 
intézmények mind a 41 romániai 
megyében, hanem a nyolc fejleszté-
si régióban csak egy-egy ilyen köz-

ponti intézmény jön létre, amely 
majd egy egész régiót szolgál ki.

A felek még a múlt héten, ked-
den állapodtak meg erről Traian 
Băsescunak a parlamenti pártokkal 
folytatott konzultációján. A román 
államfő ugyanis csökkenteni szeretné 
a bürokráciát és a központi államap-
parátust.

A területi-közigazgatási rend-
szer átalakítása mellett a koalíció a 
kisebbségi törvénytervezetet is  őszre 
halasztotta. Sever Voinescu, a PD-L 
szóvivője bejelentette, hogy pártjá-
nak és az RMDSZ-nek még közös 
nevezőre kell jutnia a törvény szö-
vegének bizonyos cikkei kapcsán. A 
felek főként a kulturális autonómiát 
szabályozó fejezet tekintetében nem 
értenek egyet, a demokrata pártiak 
ugyanis nem akarnak vétójogot adni 
a jogszabály értelmében megalakuló 
Kisebbségi Kulturális Autonómia 
Tanácsoknak a nemzeti kisebbsége-
ket érintő kérdésekben.

Ezt a jogszabályt a koalíciós meg-
állapodás szerint június végéig kellett 
volna elfogadnia a román parlament-
nek – a törvényhozásban már 2005 
óta vajúdik ez a tervezet. Az RMDSZ 
azonban azt mondta, hogy egyelőre 
nem lép ki a kormánykoalícióból az 
ország politikai stabilitásának biztosí-
tása, valamint a már létező kisebbségi 
jogok védelme érdekében.  

Traian Băsescu tegnap a parla-
mentben elmondott beszédében je-
lezte: nem mond le a közigazgatás át-
szervezéséről, és ismét síkraszállt a me-
gyék számának csökkentése mellett. 
Reményét fejezte ki, hogy a koalíció 
őszig megtalálja a mindenki számára 
elfogadható kompromisszumot.

Băsescu parlamenti beszédében 
részletesen ismertette, milyen módo-
sításokat javasol az alaptörvényben. 
Az ellenzék bojkottálta az államfői 
beszédet, amely alatt csak a kormány-
koalíció honatyái voltak jelen az ülés-
teremben.
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> Elkezdték a Házsongárdi temető mű-
emlék sírjainak felmérését. A román kulturá-
lis minisztérium tegnap elkezdte a kolozsvári 
Házsongárdi temető műemlék sírjainak topo-
gráfiai felmérését. A Kelemen Hunor által veze-
tett szaktárca első lépésben háromszáz műemlék 
sír topográfiai felmérését végzi el, hogy azokat a 
műemlékvédő bizottság védetté nyilváníthassa. 
A sírok külön-külön műemlékké való nyilvání-
tását a temető értékes sírköveinek megmentésé-
ért fáradozó Házsongárd Alapítvány kérte, de 

a temető gondozásáért felelős Kolozsvári Pol-
gármesteri Hivatal korábban közölte, hogy erre 
nincs pénzük. Hegedűs Csilla, a miniszter ta-
nácsadója közölte, a tárca előteremtette a szük-
séges anyagi fedezetet. Hegedűs elmondta, van 
egy előzetes listájuk, amin 300 síremlék szerepel, 
viszont megtörténhet, hogy ennél többet vesz-
nek föl a listára, hiszen a topográfiai felmérés 
közben kiderülhet, hogy a tervezett számnál jó-
val több műemlékértékű sír van a Házsongárdi 
temetőben. Az erdélyi magyar és román kultúra 
számos kiemelkedő személyiségének nyughe-
lyül szolgáló Házsongárdi temető teljes egészé-

ben 40 éve műemlék. Az elmúlt évtizedekben 
azonban ott számtalanszor voltak rongálások, 
és a sírkert folyamatosan pusztul. Hegedűs Csil-
la elmondta, a műemlékké nyilvánítás lehetővé 
teszi, hogy a sírok rongálóit megbüntessék.

> Kitiltják a turistákat Csernobilból. 
Az ukrán hatóságok egyelőre megtiltják a tu-
ristáknak, hogy a 25 évvel ezelőtti csernobili 
atomkatasztrófában fertőzötté vált területekre 
utazhassanak. Jelenleg bíróság vizsgálja, enge-
délyezhetők-e ezek az utazások – mondta el 
Arseni Finberg, a turizmusért felelős hivatal 

szóvivője Kijevben. A főügyészség tiltakozik 
az ukrán polgári védelmi minisztérium dönté-
se ellen, és a harminc kilométeres lezárt zóna 
megnyitását kéri a tömegturizmus számára. Az 
atomfertőzött területekre való utazás a 2012-
es futball Európa-bajnokság vendégei számára 
is különleges programot jelentene. Finberg 
szerint egy-két hónapon belül kiderül, ismét 
megnyílhatnak-e a turisták előtt a lezárt terü-
letek. A tudósok, kutatók és újságírók számára 
továbbra is engedélyezik a műszaki látogatáso-
kat. A nagy érdeklődés miatt az év elején nyi-
tották meg a turizmus előtt a csernobili régiót. 
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NeMeT MoNDoTT AZ RMDSZ BăSeScu TeRveZeTéRe

Őszre tolták az újrarajzolást

MáR TíZeZReN TeTTék le AZ állAMpolgáRSági eSküT

Egy délvidéki család a százezredik igénylő

HoMály öveZi A veNeZuelAi elNök egéSZSégi állApoTáT

Gyanúsan bujkál Chávez

hirdetés

A venezuelai kormány mindent 
megtesz azért, hogy elhitesse az 
ország közvéleményével: a be-
tegeskedő Hugo chávez elnök 
gyó gyulóban van.

hírösszefoglaló

Venezuela 56 éves elnökén, 
Hugo Chávezen a hónap 
elején hajtottak végre me-

denceműtétet Kubában. Egy tá-
lyog miatt vetették alá azonnali 
orvosi beavatkozásnak Havanná-
ban, amikor éppen a szigetország-
ban tartózkodott. Azóta Chávez 
nem mutatkozott a nyilvánosság 
előtt, kivéve egy rövid tévéinterjút 
két nappal a műtétje után. A ve-
nezuelaiaknak ez nagyon gyanús, 
hiszen Chávez szeret a médiában 
szerepelni.

A dél-amerikai országban ezért 
elterjedt a híre annak, hogy az elnök 
nagybeteg, rákja van. Ezt több befo-
lyásos újság is megszellőztette arról 
beszámolva, hogy az elnök proszta-
tarákban szenved. Andres Izarra tá-
jékoztatási miniszter vasárnap azon-
ban igyekezett ennek az ellenkezőjét 
elhitetni. Mint mondta, Chávez jól 
van, lábadozik. Élete koránt sincs ve-
szélyben – mondta a miniszter, aki 
szerint az államfő betegen is szoro-
san követi kormánya tevékenységét.

Többen arra hívják fel a figyel-
met, hogy Chávez nem bízta meg 
alelnökét az állami ügyek átmeneti 
irányításával. Az államfői jogkört a 
venezuelai alkotmány szerint akkor 
kell átruházni az alelnöke, amikor 
az ország vezetőjének tevékenysége 
tartósan akadályoztatott.

Beérkezett a százezredik magyar 
állampolgársági kérelem az egy-
szerűsített honosítás keretében – 
jelentette be Semjén Zsolt, amikor 
tegnap a parlamentben köszöntötte 
a százezredik kérelmezőt, a délvidé-
ki Balog virág lászlót és családját.

Anemzetpolitikáért felelős mi-
niszterelnök-helyettes újság-
írók előtt kiemelte: a kérel-

mek 65 százalékát már feldolgozták, 
az állampolgársági eskütételek folya-
matosak. Állampolgársági esküt eddig 
mintegy 10 ezren tettek. Semjén Zsolt 
elmondta: az eskütételek a legújabb 
informatikai fejlesztéseknek köszön-
hetően felgyorsulhatnak a jövőben.

Balog Virág László háláját fejezte 
ki a magyar kormánynak, amiért le-
hetővé tette, hogy magyar állampol-
gárokká válhassanak. Felidézte, hogy 
korábban már voltak magyar állam-
polgárok, 1941-től ’45-ig: őt 1942-
ben, amikor Csúrogon megszületett, 
magyarnak anyakönyvezték; tíz évvel 

ezelőtt kérte régi állampolgárságának 
honosítását, de a rendőrök csak „mo-
solyra húzták szájukat, nem tettek 
semmit ennek érdekében”.

„Most beadtuk, és nemcsak 
azért tartozunk nagy köszönettel, 
hogy állampolgárok leszünk, ha-

nem azért külön is, hogy mi let-
tünk a százezredikek” – tette hozzá 
Balog Virág László, aki feleségével, 
tanár fiával és annak házastársával 
érkezett Budapestre. A magyar ál-
lampolgárságot két unokája számá-
ra is kérvényezték.

Balog Virág László és felesége. elutasító mosoly után magyar állampolgárság


