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VilágViszonylatban a 75. Románia

Európai bronzérem 
korrupcióért

Magyar iskolákat zártak be

Nehézkes a hajózás
a Dunán

Vass leVente indul a polgáRmesteRi székéRt

Megegyeztek Marosvásárhelyen

elhalasztják a közalkalmazottak béRVisszafizetéseit

2016-ig törleszhetnek

Ország–világ

az alkotmánybíróság a napok-
ban utasította el a jogszabály 
kapcsán benyújtott ellenzéki 
óvást, Traian Băsescu pénteken 
pedig kihirdette a közalkalma-
zottak bérelmaradásának kifize-
tését 2016-ra halasztó törvényt.

A törvény szerint az állam 
2016-ig törlesztheti a köz-
alkalmazottak elmaradt 

bérét, így jövőben 5, 2013-ban 
10, 2014-ben és 2015-ben 25, míg 
2016-ban 35 százalékot fizetnek 
vissza az elmaradásokból. A kor-

mány szerint azért van szükség a ki-
fizetések elodázására, mert külön-
ben nem tartható a megállapított 
költségvetési hiánycél.

A képviselőház október 12-én 
fogadta el a jogszabályt, amellyel 
meghosszabbították a közalkalma-
zottak bérelvonásainak visszafize-
tését, amelyre a jogosultak bírósági 
végleges ítélettel rendelkeznek. A 
közalkalmazottak által bírósági 
úton megszerzett, 2010. december 
31-ig visszafizetendő jogosultság 
összesen 7,5 milliárd lejt tett ki, ami 
azt jelenti, hogy jövő évben körül-
belül 3 milliárd lejt kell kifizetni ne-
kik, ami a 2012-re tervezett bruttó 
hazai össztermék 0,5 százalékát je-
lenti, beleértve az inflációt is.

Románia az Európai Unió 
harmadik legkorruptabb 
országa a Transparency In-

ternational éves felmérése szerint, 
világviszonylatban pedig a 75. he-
lyet foglalja el.

A román hatóságoknak a kor-
rupció leküzdésére tett erőfeszítése-
it egy tízes skálán 3,6-ra becsülték; 
Kína ugyancsak ezt a pontszámot 
érte el. Az európai államok listáján 
Románia a sereghajtók közé tarto-
zik, hiszen 27-ből 25. lett: csupán az 
utolsó helyen levő Görögországot 
és az utolsó előtti pozíciót elfog-
laló Bulgáriát előzte meg Az EU-

csatlakozásra váró Horvátország és 
Macedónia is Románia előtt jár a 
korrupcióellenes harc tekintetében, 
míg Magyarország az 54. helyet fog-
lalja el. Az Európai Bizottság kedve-
ző, a Korrupcióellenes Ügyosztály 
(DNA) tevékenységét méltató je-
lentései ellenére Románia tavalyhoz 
képest hat pozíciót rontott.

Világviszonylatban az első he-
lyeket az észak-európai országok és 
Új-Zéland foglalja el, ezeknek az 
államoknak az esetében a minősí-
tés közel áll a 10-hez. A legkorrup-
tabb államok már hagyományosan 
Észak-Korea és Szomália.

Bezártak több tucat iskolát 
Bihar megyében a kevés 
gyerek és a szakképzett 

tanárok hiánya miatt, pedig so-
kakat közülük korábban éppen 
azért újították fel, hogy azok ne 
jussanak erre a sorsra.

A Nagyváradhoz közeli Nyü-
vedi faluban már két éve bezárták 
az iskolát, mert végül már csak öt 
kisiskolás és három óvodás járt 
oda. Hiába költöttek sok pénzt az 
iskola felújítására, remélve, hogy 
így megtarthatják azt – mondta 

Piski Emese, a paptamási általános 
iskola igazgatónője. Az éradonyi 
iskolát is a bezárás fenyegeti, pe-
dig csak néhány éve építették.

Bihar megyében eddig már há-
rom faluban szűnt meg a magyar 
oktatás, de további bezárásokra és 
összevonásokra van kilátás.

A több millió euróért felépí-
tett, vagy felújított épületekkel 
az önkormányzatok rendelkez-
hetnek, legtöbbjükből valószí-
nűleg közösségi házakat alakíta-
nak ki.

Rendkívül nehézkessé vált 
a hajózás a Duna számos 
szakaszán, a példátlan szá-

razság miatt egyre alacsonyabb 
vízállás problémákat okoz minden 
dunai ország számára. A kikötők 
szintén csökkentett kapacitás-
sal működnek - erősítette meg a 
bolgár dunahajózási ügynökség 
vezetője. Galacon csak „intenzív 
kotrási műveletek révén tudják 
fenntartani azt a minimális víz-
mélységet”, ami elengedhetetlen a 
hajók manőverezéséhez. A szerb-
magyar határnál lévő Bezdám és 
a Belgrád közeli Pancsova közötti 
200 kilométeres szakaszon jelenleg 

csak kishajókat engednek át, mi-
közben teherszállító hajók százai 
vesztegelnek Bezdannál. A hor-
vát Duna-szakasz legnagyobb vá-
rosának, Vukovárnak a hatóságai 
megtiltották az 1,3 méternél na-
gyobb merülésű hajók közlekedé-
sét, a szlovák hatóságok pedig a ra-
kományok csökkentését írták elő. 
Bár a folyó torkolatához közelebb 
fekvő országokat jobban sújtja az 
alacsony vízállás, az áruszállításban 
Ausztriában és Németországban is 
zavarokat okoz. Az osztrák meteo-
rológiai intézet közlése szerint az 
idén novemberihez hasonló szá-
razság utoljára 1858-ban volt.

dr. Vass levente az Rmdsz és 
az emnt közös jelöltjeként indul 
marosvásárhely polgármesteri 
székéért a jövő évi helyhatósági 
választásokon – közölte pénte-
ken a két politikai alakulat.

Közös jelöltet indít Maros-
vásárhely polgármesteri 
tisztségéért az RMDSZ 

és az EMNT. 
Kelemen Atilla, az RMDSZ 

helyi szervezetének elnöke sze-
rint a két alakulat fontos politikai 
döntése ez, s az összefogás igénye 
a magyar ajkú lakosságban is meg-
fogalmazódott. Ellenben nyitott 
még a Magyar Polgári Párt kérdé-
se, amely újabb gondolkodási időt 
kért, mondván, hogy a kérdésben 
az országos vezetéssel kell konzul-
tálnia. Kelemen kijelentette: az 
RMDSZ és az EMNT nem zár ki 

senkit a politikai együttműködés-
ből, nyitottak, bárki csatlakozhat 
a megegyezéshez, civil szervező-
dések, egyházak támogatását is 
várják. Úgy gondolja, hogy ez a 
döntés mobilizáló hatással lesz a 
választásokra.

Jakab István, az EMNT Ma-
ros megyei szervezetének elnöke 
történelmi pillanatnak nevezte a 
pillanatot, mondván: a marosvá-
sárhelyi magyar összefogás újabb 
fontos momentuma következett 
be, mely során egy újabb lépéssel 
került közelebb a választási győ-
zelemhez.

Dr. Vass Levente megköszönte 
a támogatást a két formációnak. 
Kijelentette: a civil szférából jön, 
ismeri az emberek életének szo-
ciális hátterét, 15 éve igyekszik 
ezekre a problémákra ráhango-
lódni és megoldásokat találni, s 

azt szeretné vállalni, hogy ezekre 
a problémákra az elkövetkezendő 
egy évben, illetve a választási győ-
zelmet követő négy évben megol-
dásokat találjon. – Dorin Floreát 
le kell váltani, és hiszem, hogy ösz-
szefogással meg lehet nyerni a pol-
gármesterséget a marosvásárhelyi 
románok és magyarok számára – 
fogalmazott Vass Levente.

A döntést megelőzően a ma-
rosvásárhelyi magyar civil társa-
dalom több jeles képviselője is tá-
mogatta Vass Levente jelöltségét.

Dr. Dávid László professzor, 
a Sapientia – EMTE rektora úgy 
véli, hogy Vass Levente személyé-
ben nemcsak a magyar, hanem 
Marosvásárhely román közössé-
ge is egy tisztességes, felkészült, 
a várost becsülettel szolgáló és új 
megoldásokra nyitott polgármes-
tert fog nyerni! 

Dr. Hollanda Dénes ny. pro-
fesszor emeritus szerint a jövő évi 
helyhatósági választás lehet talán 
az utolsó lehetőség arra, hogy 
Marosvásárhelynek magyar pol-
gármestere legyen. 

Dr. Székely Gyula egyetemi 
tanár, a Sapientia – EMTE Ma-
rosvásárhelyi Műszaki és Humán-
tudományok Karának dékánja 
szerint „dr. Vass Levente urológus 
szakorvos, egyetemi oktató ren-
delkezik azokkal az erényekkel, 
energiával, szakértelemmel, ame-
lyek egy eredményes és tisztes-
séges önkormányzati vezetéshez 
szükségesek”. 

A Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem sze-
nátusának több magyar nemze-
tiségű tanára  – prof. dr. Ábrám 
Zoltán, prof. dr. Egyed Zs. Imre, 
prof. dr. Kovács Dezső, prof. 
dr. Nagy Örs, prof. dr. Szabó 
Béla, prof. dr. Szilágyi Tibor, 
dr. Lőrinczi Zoltán, dr. Szat-
mári Szabolcs, dr. Sipos Emese 
egyetemi előadótanárok – köz-
leményben nyilvánították ki, 
hogy támogatják Vass Leventét. 
Megítélésük szerint Vass Levente 
rendelkezik mindazon kvalitá-
sokkal, melyek az eredményes és 
tisztességes önkormányzati veze-
téshez szükségesek.

Vass Levente a közös jelölt


