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> A munkaügyi miniszter a nyugdíjak 
befagyasztását sem tartja kizártnak jövő-
re. Sulfina Barbu munkaügyi miniszter nem 
tartja kizártnak, hogy jövőre a nyugdíjakat be-
fagyasszák, elmondása szerint ebben a tekin-
tetben minden a gazdaság alakulásától függ. 
A nyugdíjtörvény értelmében jövőre a nyug-
díjakat az inflációhoz, illetve a bruttó átlagbér 
növekedésének 50 százalékához kell igazítsák. 
Romániában jelenleg körülbelül 5,4 millió 
nyugdíjas van, az átlagos járadékuk 718 lej.

> Boc: nem jönnek létre etnikai alapú ré-
giók. Emil Boc miniszterelnök pénteken úgy 
nyilatkozott, az ország közigazgatási átszerve-
zése a lakosság érdekeit követi, és nem az a célja, 
hogy Székelyföld vagy bármilyen más etnikai 
entitás létrejöjjön. Szerinte az új rendszernek 
az lenne a haszna, hogy a megyék közvetlenül 
hozzáférnének az EU-s alapokhoz. Elmondá-
sa szerint az RMDSZ „nem akarja megérteni 
az átszervezés előnyeit”, de folytatják az egyez-
tetéseket. Traian Igaş belügyminiszter pénte-
ken úgy fogalmazott, hogy az ország közigaz-
gatási-területi átszervezését még az idén végre 

kell hajtani. A miniszter „több megértést” vár 
az RMDSZ-től. Elmondta, hogy a szövetség-
nek meg kell értenie, hogy „az állam megre-
formálását nem lehet kis jelentőségű okokból 
megakadályozni”. Kelemen Hunor RMDSZ-
elnök pénteken azt mondta, hogy a 2012-ben 
esedékes választásokig lehetetlen megvalósíta-
ni az amúgy szükséges regionális átszervezést, 
mivel egy évvel a választások előtt nem lehet 
közigazgatási káoszba taszítani az országot, 
és az RMDSZ egyébként sem fogad el olyan 
átszervezést, amelyik nem veszi figyelembe az 
etnikai arányokat.

Ország – világ
Az RMDSz jAvASlAtA A polgáRMeSteRi tiSztSégRe

Vass Levente lehet a marosvásárhelyi jelölt

HúSz peRc AlAtt MáSztA Meg Az inteRcontinentAlt

Bukarestben a „Pókember”

vass levente urológust javasolja 
a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség (RMDSz) Marosvá
sárhelyen polgármesterjelöltnek 
– jelentették be pénteken a szö
vetség helyi vezetői. A lehetséges 
jelölt azt nyilatkozta, hogy csak 
akkor indul a tisztségért, ha mind
három politikai alakulat (Mpp és 
EMNP) támogatását bírja.

Hírösszefoglaló

Az RMDSZ marosvásárhe-
lyi szervezetének bővített 
választmánya úgy döntött 

csütörtökön este, hogy Vass Leven-
te és Csegzi Sándor, a város jelenle-
gi alpolgármestere közül az előbbit 
jelölteti a város elöljárói posztjára a 
jövő évi helyhatósági választásokon. 
Vass Levente jelenleg a romániai 
egészségügyi miniszter tanácsadója. 
Kelemen Attila, az RMDSZ Maros 
megyei szervezetének elnöke pén-
teken egy marosvásárhelyi sajtótá-

jékoztatón elmondta: a szövetség 
azt akarta, hogy lendületes és dina-
mikus jelöltet nevezzenek meg, és 
ezeknek az elvárásoknak leginkább 
a fiatal orvos felelt meg.

Vass Levente kifejtette: tovább-
ra is reméli, hogy az RMDSZ és a 
Tőkés László vezette Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács (EMNT) 
mellett a harmadik magyar szerve-
zet, a Magyar Polgári Párt (MPP) 
támogatását is élvezni fogja. Rá-
mutatott: csak akkor indul a vá-
lasztáson, ha mindhárom románi-
ai magyar politikai szervezet közös 
jelöltjeként vehet részt a megmé-
rettetésen. Eddig ugyanis csak az 
EMNT fejezte ki azt a szándékát, 
hogy támogatja a fiatal orvost.

Az MPP még nem döntött, 
hiszen – írta a Krónika – a Szász 
Jenő vezette politikai alakulat a 
három évvel ezelőtt az RMDSZ-
ből kizárt Benedek Imrével folytat 
tárgyalásokat. Ő szintén maros-

vásárhelyi orvos. Kelemen Ferenc, 
az MPP vásárhelyi elnöke szerint 
Benedek lehet a legmegfelelőbb 
jelölt a polgármesteri tisztségre. A 
közel fele-fele arányban románok 
és magyarok lakta székely főváros 

polgármesteri tisztségét 2000-ben 
vesztette el az RMDSZ, amikor 
Dorin Florea jelenlegi városvezető 
győzött a választásokon. Azóta si-
kertelenül próbálja visszahódítani a 
magyarság az elöljárói tisztséget. 

Bukarestben mászott pénteken 
délben Alain Ro bert, akit a világ 
csak „Pókember ként” ismer.

Hírösszefoglaló

Robert az Intercontinental 
szállóra mászott fel, és 
bár a gyakorlások alatt 

minden biztonsági intézkedést 
nélkülözött, a „bemutatóra” a 
biz tonságiak meggyőzték, hogy 
kösse ki magát. A bukaresti mu-
tat ványra több százan voltak kí-
váncsiak, egy kisgyerek Pókem-
ber-jelmezben jelent meg. Robert 
különben azt mondta, a biztonsá-
gi intézkedések miatt nem érezte 
azt az extázist, amely a mászásait 
kíséri. Alain Robert 1962-ben 
született Franciaországban. Ed-
dig összesen 85 épületre mászott 
fel, többek között a párizsi Eif-
fel- és Montparnasse-toronyra, 
valamint a sydneyi Operaházra: 
a legtöbb esetben puszta kézzel 
és hegymászó cipővel. Az utób-
bi években számos súlyos bal-
esetet szenvedett, és többször 
letartóztatták.

RefoRM

88-ra csökkentené
a szenátorok 

számát az RMDSZ
Az RMDSz fenntartja azt az ál
lás pontját, hogy egy arányos 
kép viseletet biztosító választási 
rendszerre van szükség. Ezt a 
vá lasztási rendszert a vegyes 
vá lasztási rendszeren keresztül 
pró bálja érvényesíteni a szövet
ség, hiszen ebben látja az ará
nyos és kiegyensúlyozott képvi
selet biztosítását – jelentette ki 
Kelemen Hunor RMDSzelnök 
hétvégi, Kolozsváron megtartott 
sajtótájékoztatóján.

Beszámolt, a választási rend-
szerről a hét folyamán is 
egyeztetett a kormánykoalí-

ció. Ez a vegyes rendszer azt jelente-
né, hogy a képviselőházi választáso-
kon az egyéni választókerületek szá-
mát 55-60 százalékban állapítanák 
meg, a többi mandátum az országos 
listáról kerülne kiosztásra, így az or-
szágos listára is szavaznának a válasz-
tók. Az RMDSZ azt javasolta, hogy 
az országos listán csak olyan jelöltek 
szerepelhessenek, akik az ország va-
lamelyik egyéni választókerületében 
megméretkeznek, ezzel is biztosítva 
azt, hogy az országos listán szereplő 
és az egyéni választókerületekben 
induló jelöltek személyét illetően se 
legyen különbség. Kelemen szerint 
ez a javaslat sem politikai, sem al-
kotmányos problémát nem vet fel. 
Ugyanakkor elmondta, egy, a szená-
tus létszámának csökkentését maga 
után vonó, újító javaslatot terjesztett 
a koalíciós partnere elé az RMDSZ, 
erről nem született még döntés. A ja-
vaslat szerint az ország összes megyé-
je két szenátori hellyel rendelkezne, 
Bukarest minden kerülete kapna egy 
szenátori mandátumot. Románia 41 
megyével rendelkezik, Bukarest pe-
dig hat kerületre oszlik. Az RMDSZ 
javaslata szerint tehát a jelenlegi 137 
helyett 88 szenátor foglalna helyet 
jövőtől a felsőházban. Az RMDSZ 
vezetője szerint elképzelhető, hogy 
az összes szenátori helyet országos 
lista nélkül, egyéni választókerületes 
rendszerben lehet majd elnyerni. A 
szövetségi elnök elmondta, október 
végéig, 10-12 nap alatt várhatóan 
döntés születik a kérdésben, azért, 
hogy november–decemberben el-
készülhessenek és a parlament elé ke-
rülhessenek az új választási rendszert 
és a helyhatósági illetve a parlamenti 
választások összevonását szabályzó 
törvények.
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