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Szeghalmi ÖrS

A gyűlölet vezette az embe-
reket a vasárnapi választáso-
kon – legalábbis így gondolja 
Victor Ponta, a PSD elnöke, 
az USL társelnöke, kormány-
fő. Ő tegnap azt nyilatkozta, 
szerinte „az emberek gyűlölik 
a PD-L-t”, ezt mutatták meg 
az önkormányzati választá-
sok. Hangsúlyozta, hogy a volt 
kormányerő a 41 megyében az 
előzetes adatok szerint csak 
két megyei tanácselnöki posz-
tot szerzett meg. Egyénként, 
mint ismeretes a választások 
tisztaságával kapcsolatban sok 
kérdőjel merült fel, az USL-
szervezte voksoláson sok volt 
a szabálytalanság, végül azon-
ban Ponta tegnap elégedettsé-
gének adott hangot a lebonyo-
lítással kapcsolatban.

Az USL másik társelnöke, 
Crin Antonescu PNL-vezér azt 
hangsúlyozta, folytatniuk kell, 
„s a következő, döntő lépésre, 
a parlamenti választásokra 
összpontosítani”.

Politikai voks
A PD-L nevében Adriean 

Videanu első alelnök nyilat-
kozott. Szerinte a választók 
büntették a pártot, mert amíg 
kormányon volt ez a formáció 
volt kénytelen megbirkózni a 

gazdasági válsággal és meg-
hozni egyes megszorító intéz-
kedéseket. Kiemelte, hogy na-
gyon sok helyen óvást emel- 
tek az USL ellenfelei a vok-
solások gyanús eredményei 
miatt.

Ami a magyar formációkat 
illeti, Kelemen Hunor RMDSZ-
elnök tegnap tartott sajtótájé-

koztatóján azt hangoztatta, 
hogy szerinte ők a nyertesek. 
Markó Béla azt emelte ki, hogy 
úgy véli, az eredmények meg-
mutatták: nincs szükség több 
magyar pártra és versenyre 
sem. Szász Jenő MPP-vezető 
azt kifogásolta, hogy szerinte 
az EMNP több helyen vissza-
húzta őket. Az EMNP-t veze-

tő Toró T. Tibor tegnap azt 
tartotta kiemelésre méltónak, 
hogy pártjukra mintegy száz-
ezer magyar voksolt, és az új 
formáció több, mint 225 önkor-
mányzati és két polgármesteri 
helyet szerzett, további húsz 
településen 10–20 voks hiány-
zott ahhoz, hogy polgármeste-
reik legyenek.

Konfliktus.  � Két személyt meglőttek 
a csendőrök vasárnap este, amikor a Maros 
megyei Egrestőre szálltak ki egy konflik-
tus lecsitítása végett. Egyikük elhunyt. Az 
incidens során két csendőr is megsérült.  
Vasárnap 22 órakor alakult ki konfliktus 
az egrestői romák között, a helyszínre si-
ető csendőröket két roma támadta meg. 
Az egyik rendfenntartót egy feszítővassal 
vágták fejbe, őt Marosvásárhelyre vitték a 
mentősök.  Az incidensnek nincs köze a hely-
hatósági választásokhoz, romák közti konflik-
tusról van szó. 

Kómában.  � A volt egyiptomi elnök, 
Hoszni Mubarak mély kómában van. Ezt az 
egyiptomi belügyminiszter közölte tegnap, 
hozzátéve, hogy a 84 éves politikus állapota 
kritikus, de stabil.

Befutó a halott
Aranyosgyéres volt polgármestere, Ioan 
Vasinca még a választási kampány ideje alatt 
elhunyt. A Demokrata-Liberális Párt nem neve-
zett a helyére új polgármester-jelöltet, és nem 
vonták vissza a nevét a párt gyéresi tanácsosi 
listájáról sem, annak első helyét foglalta el. A 
pártlistára annyi szavazat érkezett, hogy az öt 
tanácsosi helyet ér a gyéresi önkormányzatban, 
amelynek névleg az elhunyt Vasinca is tagja. 
Mandátum-érvényesítéskor állapítják meg majd 
hivatalosan, hogy nem lehet az önkormányzati 
testület tagja, és a pártlistán következő ha-
todik személy jut majd be a tanácsba. Annak 
ellenére, hogy elhunyt, 1385 személy szava-
zott rá a polgármester-választáson, ezzel a 
harmadik lett. Aranyosgyéresen egyébként a 
Szociálliberális Unió jelöltje, Radu Hanga győ-
zött 36 százalékkal, Avram Gal 22 százalékot, 
a választás előtt pár nappal elhunyt Vasinca 13 
százalékot szerzett.

A MIDAS nyilatkozata

Voks: gyűlölet és/vagy büntetés 
Éles hangon elemezte az önkormányzati választások eredményét annak nyertes pártszövetsége, 
az USL. A vesztes PD-L elfogadóbban reagált. A magyar pártok nyertesnek mondják magukat.

Röviden

Mozgóurna segítségével voksol egy polgár Romániában. Az ilyen urnákat is csalásra használták fel sok-
felé a vasárnapi választáson

GERILLÁK
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Magyar reakciók a voksra 
Idén nagyobb volt a részvétel, mint 2008-ban, 
ám a magyarok kisebb arányban szavaztak.
Az RMDSZ politikai értelemben 
megnyerte a helyhatósági válasz-
tást – mondta Kelemen Hunor 
RMDSZ-elnüök.Hangsúlyozta: 
idén nagyobb volt a részvétel, 
mint 2008-ban, ám a magyarok 
kisebb arányban mentek el sza-
vazni  . A romániai helyhatósági 
választásokon a magyar–magyar 
verseny nem segített a mozgósí-
tásban – vélte. Elmondta: a romá-
nok és magyarok által vegyesen 
lakott, úgynevezett interetnikus 
környezetben   a magyar szava-
zóknak a választáson való rész-
vétele alacsonyabb volt, mint a 
román választóké. Az RMDSZ 
elnöke bízik abban, hogy a 
szövetségnek sikerül megismé-
telnie a 2008-as önkormányzati 
választáson elért eredményét.
Olyan helyeken győztejk,  ahol 
négy évvel ezelőtt a Magyar Pol-
gári Párt jelöltjei nyertek. Mint 
mondta, a magyar képviselet 
interetnikus környezetben szen-
vedhet el veszteséget, például 
Szatmár és Maros megyében.

EMNP
Az általa megfogalmazott 

három fontos célt sikerrel 

teljesítette az  önkormány-
zati választásokon az Erdélyi 
Magyar Néppárt – jelentette 
ki Toró T. Tibor országos el-
nök a részeredmények alap-
ján Kolozsváron, hétfő haj-
nalban.

A nagyobb arányú részvé-
tel, a több száz fiatal moz-
gósítása és önkormányzatba 
juttatása egyaránt siker-
ként könyvelhető el. Toró 
úgy fogalmazott: új politikai 
erő született ezen a megmé-
retkezésen, amelynek szűk 
nyolc hónap alatt sikerült a 
második legnagyobb erdélyi 
magyar politikai szervezetté 
válnia. Hangsúlyozta: az új 
egység jegyében holnaptól 
kezdődően versenytársakból 
szövetségesekké kell válniuk 
az önkormányzati tisztséghez 
jutott erdélyi magyar képvise-
lőknek. A Néppárt által meg-
kezdett közösségépítő munka 
folytatódik a választások után 
is, szögezte le az elnök.

Az MPP részéről Szász Jenő 
azt hangsúlyozta: nekik és az 
EMNP-bnek több helyen össze 
kellett volna fogniuk.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és  Toró T. Tibor, az EMNP vezetője

Fogadta. Traian Basescu államfő tegnap a Cotroceni 
palotában fogadta Charles herceget. Megköszönte neki, hogy 
Romániát népszerűsíti, azzal is, hogy filmet készített a Kárpá-
tokról. Charles ezt követően látogatást tett az elnöki palotában. 
A herceg egy hétig volt most Romániában. Legutóbb tavaly 
májusban járt itt. 

Günther Rautz, a MIDAS főtitkára

Külön nyilatkozatot adott ki az Európai Ki-
sebbségi és Regionális Nyelvű Napilapok Szö-
vetsége (MIDAS), amelynek lapunk is tagja. 
Íme a dokumentum: „A MIDAS közgyűlése 
aggodalmát fejezi ki a Baleári-szigetek nyelvi 
helyzetével kapcsolatban. Az ottani kormány-
zat, amelyet a Spanyol Néppárt biztosít, 
olyan törvényi módosítást támogat, amely 
hatással lenne az ott is beszélt katalán nyelv-
re, a cél, hogy visszaszorítsák e nyelvet az 
oktatásból és közigazgatásból, végül leállítva 
a nyelvi normalizációs folyamatot.
A katalán a szigetek nyelve a 13. század óta, 
és az autonómiáról szóló statútumban is ben-
ne van. E nyelvet diszkriminálták a Franco-
diktatúra 40 éve alatt. Most ismét ilyen fo-
lyamatot kezdtek. A MIDAS közgyűlése egyet 
nem értését fejezi ki ezzel a politikával, és tu-
datja, hogy szolidáris az érintett népcsoporttal.
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