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> Átcsoportosítják a forrásokat. Több 
minisztérium költségvetését is ki fogja egé-
szíteni a kormány, hogy folytathassák a beru-
házásokat, és törleszthessék az adósságaik egy 
részét. A kormány terve szerint a mezőgazda-
sági, a belügyi, a szállításügyi, a vidékfejlesztési, 
a nemzetvédelmi, a gazdasági minisztérium, 
illetve a munkaügyi, a távközlési és az egész-
ségügyi tárca költségvetését egészítik ki, míg a 
környezetvédelmi és a pénzügyi minisztérium-
tól pénzt von el a Boc-kabinet. A mostani lesz 
az idei első költségvetés-kiegészítés.

> Tagad Mubarak. Tagadta az ellene fel-
hozott vádakat a kairói büntetőbíróságon a 
tegnap kezdődött perben a bukott egyiptomi 
elnök, akit korrupcióval vádolnak, valamint 
azzal, hogy a karhatalom az ő utasítására lőtt 
a kormányellenes tüntetők közé. A január-feb-
ruári egyiptomi népfelkelésben több mint 800 
ember vesztette életét. Mubarak két fia, Alaa és 
Gamál, akiket korrupcióval vádolnak, ugyan-
csak tagadta bűnösségét. Mubarak, aki mik-
rofonba beszélt, rekedt, de határozott hangon 
szólalt meg kerekes hordágyán fekve, amelyen 
egy vasráccsal elzárt területre betolták. A volt 
államfő és fiainak pere augusztus 15-én foly-

tatódik. A tegnapi tárgyalás elnapolása után 
a hírek szerint rákban szenvedő Mubarakot 
a per helyszínéül szolgáló rendőr-akadémia 
épületkomplexumán belüli kórházba vitték. A 
volt egyiptomi belügyminiszter, Habíb el-Adli 
és hat másik volt magas rangú tisztviselő elleni 
pert mára napolta el az ítélőszék.

> Káosz fenyegeti a németországi repülőte-
reket. A német repülésirányítók mára tervezett 
sztrájkja miatt hatalmas káosz fenyeget a német-
országi repülőtereken. A repülésirányítók kilá-
tásba helyezett, hatórás munkabeszüntetése a 
nemzetközi légi forgalmat is jelentős mértékben 

befolyásolhatja. A sztrájk nemcsak a Lufthansa, 
hanem a többi német légitársaságot is érinti. A 
szakszervezet felhívására a munkabeszüntetés 
reggel 6 órától déli 12-ig tart. Szakértők arra 
számítanak, hogy a néhány órás sztrájk a nyári 
szabadságszezon kellős közepén valamennyi 
német repülőtéren óriási fennakadásokat okoz-
hat. Becslések szerint egyedül Németországban 
mintegy 2500 repülőgép maradhat a földön, 
ami több tízezer utas számára jelenthet meg-
próbáltatásokat. A szakszervezet 6,5 százalékos 
béremelést, illetve kevesebb túlórát, valamint 
általánosságban jobb munkafeltételeket követel 
a repülésirányítóknak. 
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Ország – világ
hirdetések

Népszámlálási biztosokat toboroz a Ro-
mániai Magyar Demokrata Szövetség 
(RMDSZ). A célja, hogy Erdélyben legalább 
6-7 ezer magyar nemzetiségű számlálóbiz-
tos gyűjtse az adatokat, azaz hogy minden 
300 erdélyi magyar lakosra jusson egy 
anyanyelvű számlálóbiztos.

Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára 
bejelentette, hogy augusztus 1-jétől 
elkezdődött a számlálóbiztosok to-

borzása. A jogszabályok szerint a helyi nép-
számlálási bizottságok toborozzák és választ-
ják ki a számlálóbiztosokat, akik elsősorban 
polgármesteri hivatalokban dolgozó közal-
kalmazottak, illetve pedagógusok közül ke-
rülnek ki. Abban az esetben, ha az előbbiek 
nem lesznek elegen, akkor nyugdíjasokat 
vagy diákokat toboroznak majd.

Kovács Péter hangsúlyozta, hogy az ér-
deklődőknek a polgármesteri hivatalokban 
kell jelentkezniük, és tájékoztatott, hogy a 

www.nepszamlalas.ro honlapon elérhetők 
azok a román nyelvű űrlapok, amelyeket a je-
lentkezőknek kitöltve kell leadniuk a polgár-
mesteri hivatalokban, ami elengedhetetlenül 
szükséges ahhoz, hogy valaki számlálóbiz-
tos legyen. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 
honlapon található űrlapok csak irányadóak, 
ugyanis elképzelhető, hogy helyi szinten rész-
ben módosított változatokat használnak.

A főtitkár a romániai magyar pedagógusok 
segítségét kérte, hogy jelentkezzenek minél töb-
ben számlálóbiztosnak. A romániai magyarság 
alapvető érdeke ugyanis, hogy a magyarok minél 
nagyobb számban vállalják nemzeti identitásu-
kat, és ezt kinyilvánítsák a népszámláláson. A 
számlálóbiztosok napi bruttó 50 lejes juttatás-
ban részesülnek. A Szövetség célja, hogy Erdély-
ben legalább 6-7 ezer magyar nemzetiségű szám-
lálóbiztos gyűjtse az adatokat, ami településekre 
lebontva azt jelenti, hogy minden, magyarok által 
is lakott településen 300 magyar lakosra jusson 
legalább egy magyar számlálóbiztos.
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Számlálóbiztosokat toboroz 
az RMDSZ

Választási győzelem esetén sem biztos, 
hogy az államfő a jelenlegi ellenzéki pár-
toknak biztosít kormányalakítási lehető-
séget – sugallta egy interjújában Traian 
Băsescu. Az ellenzék szerint viszont az 
államfő önkényesen értelmezi az alkot-
mányt.

Traian Băsescu arra figyelmeztette 
az ellenzéki szociáldemokraták, li-
berálisok és konzervatívok alkotta 

Szociál-Liberális Szövetség (USL) vezetőit, 
hogy az alkotmány szerint az államfőnek a 
választásokon győztes pártból és nem párt-
szövetségből kell felkérnie miniszterelnök-
jelöltet kormányalakításra, ezt a feltételt pe-
dig csak összeolvadás révén teljesíthetik. Az 
államfő egy televíziós műsorban jelentette 
ki ezt, azt követően, hogy szinte valameny-
nyi közvélemény-kutatás szerint az USL 
kényelmes többséggel nyeri majd a jövő 
évi parlamenti választásokat. Legutóbb az 
IMAS közvélemény-kutató intézet közölt 
felmérést, amely az ellenzéki pártok támo-
gatottságát külön-külön mérte: eszerint a 
PSD a szavazatok 33,7 százalékát kapná, 

míg a PNL a voksok 21,7 százalékát. A De-
mokrata Liberális Párt ezzel szemben csak a 
szavazatok 14,5 százalékát söpörné be, míg 
az RMDSZ az IMAS felmérése szerint a 
szavazatok 6 százalékára számíthat.

Băsescu hangsúlyozta, hogy az alkot-
mány szerint az államfő az abszolút több-
séggel rendelkező párt által javasolt minisz-
terelnök-jelöltet kell felkérnie kormányala-
kításra, és nem egy pártszövetség jelöltjét. 
Az államfő szerint a PSD-nek és a PNL-nek 
össze kell olvadnia, ha miniszterelnököt 
akar adni, amit a két ellenzéki párt cáfolt, 
arra hivatkozva, hogy a párttörvény szerint 
a pártok és a pártszövetségek azonos státus-
sal rendelkeznek. Hozzátette: a választók 
döntik majd el, kinek szavaznak bizalmat, 
de jelezte, nem lenne ínyére, ha az ellenzék-
kel kellene osztoznia társbérletben. Băsescu 
mandátuma ugyanis csak 2014-ben jár le. 
Az ellenzéki szövetség vezetői tegnap azzal 
vádolták az államfőt, hogy önkényesen ér-
telmezi az alkotmányt, és kilátásba helyez-
ték, hogy az alaptörvény megsértése miatt 
tisztségéből való felfüggesztését kezdemé-
nyezhetik.

Önkényesen értelmezi Az Alkotmányt Az állAmfő

Băsescuval hadakozik az ellenzék


