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Ország–világ

Emil Boc miniszterelnök ul-
timátumot adott az RMDSZ-
nek: ismertesse álláspontját a 
regionalizáció, a választások 
összevonása és az egykamarás 
parlament ügyében. Kijelentet-
te továbbá, hogy a parlamenti 
ülésszak végéig döntés szüle-
tik a választások összevoná-
sáról és a választási törvény 
módosításáról, akár támogatja, 
akár ellenzi ezt az RMDSZ. A 
kormányfő kijelentésére rea-
gált Verestóy Attila szenátor, 
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 
és Antal István parlamenti kép-
viselő.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A kormányfő tulajdonkép-
pen a koalíciós partnerek-
hez intézte felszólítását, 

de mivel az UNPR mindig is tá-
mogatta a Demokrata-Liberális 
Pártot (PD-L), egyértelmű, hogy 
szavaival az RMDSZ-t vette cél-
ba. Boc ugyanakkor nem árulta el, 
hogy mi lesz a PD-L reakciója, ha 
az RMDSZ továbbra is ellenezné 
a felsorolt témák valamelyikét. Va-
sárnap este a párt területi vezetői-
nek a miniszterelnök kijelentette, 
a parlamenti ülésszak végéig dön-
tés születik a választások össze-
vonásáról és a választási törvény 
módosításáról, akár támogatja, 
akár ellenzi ezt az RMDSZ – írja 
PD-L-s vezetőségi forrásokra hi-
vatkozva a Hotnews. 

Verestóy: Az elején 
vagyunk
– A vásárba menni és a vá-

sárt megkötni két külön dolog, 
mely nem mindig talál egymás-
sal. Emil Boc nem tudja meg-
valósítani álmát, hogy egyedül 
döntsön ilyen kérdésekben, ko-
alícióban vagyunk, így kompro-
misszumra kell hajlania neki is. 
Megvan ennek az esélye, mert 
a koalícióban elfogadtuk azt az 
elvet, miszerint ha nincs kon-
szenzus a területátrendezésről, 
akkor nem foglalkozunk vele. A 
mi olvasatunkban ez azt jelenti, 
hogy a 2012-es választások után 
kerülhet sor rá – nyilatkozta a 
Hargita Népének Verestóy At-
tila. A szenátor úgy véli, az al-
kotmánymódosítás csak akkor 
lehetséges, ha a kétharmados tá-

mogatás biztosítottnak látszik a 
parlament részéről, és csakis az 
említett kérdésekben. Jelen pilla-
natban legfeljebb korrekciókról 
lehet szó, hisz alapvetően lénye-
gi kérdésekben a politikus nem 
látja a kialakulandó kétharmados 
támogatást. A választások össze-
vonását illetően Verestóy Attila 
szerint az RMDSZ csak abban az 
esetben hajlandó ezt elfogadni, 
amennyiben az új parlamentben 
a romániai magyarság képviselete 
a számarányuknak megfelelően 
valósul meg. – Nyilván, a „nagy 
kérdést”, azt a bizonyos egységet, 
a magyar szavazatok RMDSZ-re 

való „ráírányítását” meg kell tud-
juk oldani. Ez azt jelenti, hogy az 
RMDSZ óhaját elfogadva a koa-
líció támogat egy olyan választási 
törvényt, amelyben a mandátu-
moknak majdnem kétharmada 
egyéni választókerületekben 
választódik meg, a fennmaradó 
mintegy 35 százalékban pedig a 
pártok által összeállított orszá-
gos kompenzációs listán szereplő 
politikusok kapnak mandátumot, 
akik a maguk rendjén valamelyik 
megyében még a választáson is 
részt kell vegyenek. A tárgyalá-
sok még a kezdeti fázisban van-
nak, az elvekről egyeztünk meg, 

és amennyiben ezen elvek szerint 
a törvény szövegét is egyeztetni 
tudjuk, akkor beszélhetek ered-
ményről. Egyelőre csak a jövendő 
eredmény feltételeit tudtuk meg-
teremteni – összegzett Verestóy.

Antal: Nincs még egyezség
– A regionalizálással kapcso-

latosan az RMDSZ-nek külön 
törvénytervezete van, jó lenne, 
ha azt végre tárgyalnák is, és ah-
hoz tennének le módosításokat. 
Most mindenki beszél, de ahhoz, 
amit az RMDSZ törvényterve-
zet formájában letett, ami hallga-
tólagosan átment a szenátuson, 

és itt van a képviselőházban, még 
senki sem nyújtott be javaslato-
kat – nyilatkozta lapunknak An-
tal István képviselő. A választá-
sokat illetően a honatya elárulta, 
az RMDSZ is támogatja, hogy a 
parlamenti ülésszak végéig meg-
szülessen egy döntés, a szövet-
ségnek erre is voltak javaslatai. 
Antal úgy véli, hogyha minden 
megyének két szenátora lenne, 
azzal valamelyest csökkenne a 
szenátus létszáma, ez elfogadha-
tó, bár a nagyobb megyék nem 
nagyon támogatják, illetve az 
ország lakosságának fogyásával a 
képviselőház létszáma is egyenes 
arányban csökkenne.

– A döntéshez természetesen 
világosan és tisztán kell lássuk a 
népszámlálási adatokat. Voltak 
ugyan tárgyalások, de egyezség 
még nem született. Számunkra a 
választási rendszer arányos kell le-
gyen, lehetőséget kell adjon arra, 
hogy ne vesszenek el a szavazata-
ink. Ez a mi javaslatunk, minden 
olyan változatot, amivel esetleg ki 
tudnának szorítani a parlament-
ből, az RMDSZ természetesen 
semmilyen formában nem támo-
gat – mondta Antal István.

Kelemen: Körvonalazódik
egy döntés
Kelemen Hunor, az RMDSZ 

elnöke elárulta, a koalíció tegna-
pi ülésén elvi megállapodás szü-
letett arról, hogy az összevont 
választásokat 2012 novemberé-
ben tartják. Elmondása szerint 
388-ra csökkentik a honatyák 
számát, de megmarad a kétkama-
rás parlament. A szövetségi elnök 
nyilatkozata szerint a tegnapi ko-
alíciós ülésen „kompromisszum” 
körvonalazódott az RMDSZ és 
a PD-L részéről egyaránt. – El-
vekről tárgyaltunk, és körvona-
lazódik egy döntés, egy komp-
romisszum részünkről és a PD-L 
részéről egyaránt. Az elv, amely-
lyel mindannyian egyetértettünk 
a választások jövő évi összevo-
nására vonatkozik, valamikor 
novemberben tartanánk, és meg-
maradna a kétkamarás rendszer, 
de csökkenne a honatyák száma. 
A képviselőházban 300-301 kép-
viselő lenne, a szenátusban pedig 
88 szenátor, kettő minden me-
gyében és a főváros körzeteiben 
– nyilatkozta Kelemen.

> Rég nem volt ilyen Brassóban. 
Több ezer embert mozgattak meg 
Brassóban a több évtized után ismét 
megrendezett helyi Magyar Napok. 
A Cenk alatti városban hetvenegy 
éve nem volt hasonló horderejű, 
magyar vonatkozású rendezvény. A 
szervezők részéről Toró Tamás, az 
EMNT Brassó megyei szervezeté-
nek elnöke elmondta, a tegnap vé-
get ért, nyolcnapos kulturális prog-
ramsorozat alkalmával többtucatnyi 
rendezvényre került sor, amelyekkel 
igyekeztek minél szélesebb körben 
bevonni a programba a helyi magyar-

ságot. Gyerekeknek, felnőtteknek 
egyaránt voltak érdekes kulturális 
események, köztük színházi előadá-

sok és néptáncgála, valamint gaszt-
ronómiai programokra és a szórvány 
helyzetével foglalkozó konferenciára 
is sor került.

> Döntöttek, kizárják Geoanát. 
A Szociáldemokrata Párt (PSD) Or-
szágos Állandó Tanácsa tegnapi ülésén 
Mircea Geoană pártból való kizárása 
mellett döntött – jelentette be Victor 
Ponta, a PSD elnöke. A határozatot az 
Országos Ügyvezető Tanácsnak is meg 
kell erősítenie, ám az etikai bizottság 
vasárnapi, illetve a párt szűkebb körű 
vezetőségének tegnapi döntését figye-

lembe véve szinte biztosra vehető a 
PSD volt elnökének a pártból való ki-
utasítása.
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RMDSZ-REAKcIóK A Boc-ultIMátuMRA

Miniszterelnöki „se veled, se nélküled”


