
Váltás.  � Titus Corlăţean lépjen Mircea 
Geoană házelnök helyére – javasolta a 
szenátus állandó bürójának ülésén a Szo-
ciáldemokrata Párt. A PSD-s szenátorok 
kérésüket írásban is eljuttatták a felsőház 
vezetőségéhez. A párt Országos Egyeztető 
és Feddhetetlenségi Bizottsága 43 támogató 
és 5 ellenző szavazattal, egy tartózkodással 
vasárnap Mircea Geoanának a PSD-ből való 
kizárását javasolta. Mircea Geoană a PSD 
felső vezetőségének küldött átiratban kérte 
a bizottság ülésének megismétlését, mert 
szerinte a testület megsértette a párt statú-
tumának előírásait és a politikai pártokra vo-
natkozó törvény 15. cikkelyét, amely szerint 
joga lett volna saját maga megvédésére és 
véleményének kifejezésére. 

Folytatás.  � Előreláthatólag jövő már-
ciusban tárgyalják a Győri Ítélőtáblán má-
sodfokon a Cozma-gyilkosság ügyét. Az MTI 
információja szerint az ügyet tárgyaló tanács 
elnöke várhatón Nagy Zoltán kollégiumvezető 
lesz. Marian Cozma kézilabdázót 2009. feb-
ruár 8-án hajnalban gyilkolták meg a veszp-
rémi Patrióta lokál előtt.

Újabb ciános...
Engedélyre vár Felsőcsertésen az aranybá-
nya. A European Goldfields vállalat tulajdoná-
ban lévő Deva Gold cég színesfémbánya meg-
nyitását tervezi az Erdélyi-szigethegység déli 
peremén lévő településen. A faluban 2006-
ban zárták be az aranybányákat, amelyek 
környékén a kanadai tulajdonú bányavállalat 
új arany- és ezüstlelőhelyet fedezett fel, és 
összesen mintegy 3 millió tonna ércet akar 
feldolgozni, amelyből hozzávetőlegesen 55 
tonna aranyat és 300 tonna ezüstöt termel-
ne ki tizenegy év alatt. A tervezett ciántech-
nológiás beruházás már az idén megkaphatja 
a környezetvédelmi engedélyt. 

Jövőre állíthatják fel  
Segesváron a Petőfi-szobrot
Megóvta egy bukaresti cég a kivitelezésre 
kiírt pályázat eredményét, ezért késhet a se-
gesvári Petőfi-szobor újraállítása. A segesvári 
várban a katolikus templom melletti park 
felújítási munkálataira kiírt versenytárgyalást 
a székelyudvarhelyi Macops Kft. nyerte meg. 
Az eredményt a bukaresti Eco Horticultura 
Kft. megóvta, ezért Gáll Ernő, az RMDSZ 
segesvári elnöke, városi képviselő úgy véli, 
az idén nem valószínű, hogy a téren helyére 
kerülhet Petőfi Sándor szobra. 
Ha a bukaresti cég óvását elutasítják, akkor 
a héten megkezdődhet és a jövő év elejére 
befejeződhet a park felújítása, amely 272 
ezer lejbe kerül. 
„Az összegben benne van a talapzat készíté-
se is, hiszen a régi talapzat összetört, amikor 
a várfal beomlott, és a szobrot el kellett 
szállítani a polgármesteri hivatal épülete mel-
lől” – nyilatkozta Gáll Ernő, hozzátéve, hogy 
gondot okoz a helyi evangélikus egyház hoz-
záállása. Az egyház egyetért ugyan a szobor 
felállításával a parkban, de nem ért egyet 
azzal, hogy Petőfi Sándorról nevezzék el a 
parkot, ahol a szobor áll majd.
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Mindenki rájuk hivatkozik, ha 
európai önrendelkezési modell 
kerül szóba – a dél-tiroliak 
azonban így sem teljesen elé-
gedettek, még többet akarnak. 
Többek között erről is szó 
esett, amikor az elmúlt na-
pokban az autonóm tartomány 
kvázi fővárosában, Bolzanóban 
(Bozen) vettünk részt hivatalos 
programokon. Ezek keretében 
fogadta az újságírókból álló 
küldöttséget Mauro Minitti, 
Dél-Tirol parlamentjének elnö-
ke, valamint Veronika Stirner 
Brantsch dél-tiroli törvényho-
zási képviselő, aki a parlament 
előző elnöke is volt. Mindketten 
összefoglalták az ottani, széles 
körű autonómiát élvező német 
ajkúak jelenlegi törekvéseit.

Mindent helyben
Mauro Minitti parlamenti el-

nök kérdéseinkre elmondta: bár 
teljes az olasz–német kétnyelvű-
ség s a jogbiztonság, mégsem 
dőlhetnek hátra. Dél-Tirol Olasz-
ország leggazdagabb régiója rá-
adásul, tehát – akárcsak a Spa-
nyolországhoz tartozó Katalónia 
esetében – épp az autonóm terü-
let számít az adott ország gazda-
sági motorjának. Minitti hang-
súlyozta: nehéz, sok évtizedes 
út vezetett az önrendelkezés-
hez, amely ugyan biztos lába-
kon áll jelenleg, ám épp a meg-
felelő intézményrenszerekkel, 
az ezekben végzett munkával 
lehet garantálni, hogy így is 
maradjon. Nem pusztán keret 
az ottani autonómia, hanem 
komoly és sokrétű tartalommal 

teli: lényegében az összes dön-
tést helyi szinten hozzák meg. 
Így például a legfőbb, helyi 
jellegű gazdasági kérdésekről 
sem Rómában döntenek, vagy 
érdekes például az is, hogy a 
nemrég Olaszországban is le-
zajlott népszámlálás keretei tel-
jesen másak voltak a zömében 
német ajkúak lakta Dél-Tirol 
térségében, mint Olaszország 
más részein.

Még tovább
Veronika Stirner Brantsch 

parlamenti képviselő kérdé-
seinkre elmondta: „Igazából 
nagyon sok az, amit Dél-Tirol 

elért az elmúlt évtizedekben, 
mégsem elegendő. Még nagyobb 
autonómia kell, lényegében tel-
jes függetlenedés. Vannak az 
itteni parlamentben is olyan 
erők, amelyeknek célja egyfaj-
ta szabad állam létrehozása. Ez 
jelentheti igazán a jövőt Dél-Ti-
rolnak”. Egy másik téma kap-
csán hozzátette: „Mint látható, 
itt teljes a kétnyelvűség. Ám ez 
még így is leginkább elméletben 
szép. Lássuk be, hogy az em-
ber maga nem lehet kétnyelvű. 
Igazából egy anyanyelve van 
mindenkinek. Az én két fiam 
például – 14, illetve 16 évesek 
– nagyon rosszul beszél olaszul, 

hiszen német az anyanyelvük. 
Híve vagyok annak, hogy meg-
tanulják az állam nyelvét is, de 
még inkább annak, hogy min-
den a maga természetes módján 
alakuljon. Ez végső soron magá-
nak az államnak is a legjobb.”

Veronika Stirner Brantsch 
egyébként öt évvel ezelőtti 
ottjártunkkor már nyilatkozott 
lapunknak. Mint most jelezte, 
tudja, hogy az erdélyi magyar 
autonómia kapcsán azóta sem 
történt nagy előrelépés – de 
határozott véleménye, hogy 
itt is az önrendelkezés lehet a 
megoldás. A politikus asszony 
egybénként maga is itteni szár-
mazású. Mint mondta, édesap-
ja még a világháború idején 
menekült el Temesvár környé-
kéről. Maga Veronika Stirner 
Brantsch csak kétszer járt Ro-
mániában, gyermekkorában. 
Véletlen egybeesés egyébként, 
hogy férje távolabbi rokonai is 
köthetőek származásilag a je-
lenlegi Románia területéhez… 
Mint mondta, lát jeleket Romá-
nia europenizálódására – ám azt 
is látja, hogy még nagyon az út 
elején vagyunk…

Finnország visszavonta vétóját 
Románia és Bulgária schengeni 
csatlakozásával kapcsolatban, 

és ezzel Hollandia maradt az 
egyetlen ország, amely blok-
kolja a két délkelet-európai 
állam belépését a határellen-
őrzés-mentes övezetbe – adta 
hírül Teodor Baconschi román 
külügyminiszterre hivatkozva 
az EUobserver című brüsszeli 
hírportál tegnap.     

Megerősítés
„A helsinki kormány még 

pénteken úgy határozott, hogy 
támogatja Románia és Bulgária 

két lépésben történő jövő évi 
belépését – első körben a légi és 
a tengeri határok megnyitását 
márciusban, majd a szárazföldi 
határok megnyitását júliusban” 
– közölte Baconschi. Eközben 
Alexander Stubb EU-ügyekért 
felelős finn miniszter Helsinki-
ben megerősítette, hogy kormá-
nya változtatott az álláspontján, 
s elfogadta a többi schengeni 
tagállam által támogatott két-
lépcsős megoldást. Baconschi 
kifejtette: jóllehet nem „táplál 

illúziókat” azzal kapcsolatban, 
hogy Hollandia az év végéig 
meggondolja magát, ám a finn 
fordulat fontos előrelépés ah-
hoz, hogy abszolút többséget 
szerezzenek a Miniszterek Ta-
nácsában. Az Európai Bizottság 
februárban tesz jelentést Romá-
nia és Bulgária ez irányú igaz-
ságügyi törekvéseiről.
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RövidenAutonómiát az autonómiában! 
A modell értékű dél-tiroli autonómiát tanulmányozhattuk az elmúlt napokban az olaszországi 
Bolzano/Bozen városában. A dél-tiroli parlament elnöke és volt elnöke is nyilatkozott lapunknak.

Visszavont vétó Románia Schengen-ügyében 
Baconschi kifejtette: nem „táplál illúziókat” azzal kapcsolatban, hogy Hollandia év végéig meg-
gondolja magát, ám a finn fordulat előrelépés ahhoz, hogy abszolút többséget szerezzenek.

Megállapodás a választási rendszerről 
Megegyeztek a parlament létszámáról, az egyéni választókerületekben el-
nyerhető mandátumok és az országos listáról bejutó képviselők arányáról.
Lényegi elvi kérdésekben álla-
podtak meg a román kormány-
koalíciót alkotó pártok az új 
választási rendszerről, így pél-
dául arról is, hogy a jövő évi 
parlamenti és önkormányzati 
választásokat várhatóan egy-
szerre tartják meg. Kelemen 
Hunor RMDSZ-elnök a koalí-
ciós tárgyalásokat követően 
bejelentette, hogy a parlament 
létszámáról, valamint az egyéni 
választókerületekben elnyerhe-
tő mandátumok és az országos 
listáról bejutó képviselők ará-
nyáról egyaránt megegyeztek. 

A megállapodás értelmében 
a képviselőházi helyek 65 szá-

zalékát egyéni választókerüle-
tekből lehet majd elnyerni, 35 
százalékát pedig az országos 
listákról. 

Részletek
A szenátusban valamennyi 

mandátumot az egyéni válasz-
tókerületekben első helyen 
végzett jelöltek nyerik majd el. 
A választás egyfordulós lesz. 
A mostani egyezség szerint a 
képviselőház létszáma a jelen-
legi 333-ról körülbelül 300 főre 
csökken. A szenátus létszáma 
tekintetében a PD-L elfogadta 
az RMDSZ-nek azt a javaslatát, 
hogy minden megye két-két 

szenátort küldjön a felsőházba, 
a bukaresti kerületek pedig 
egy szenátort, így a testület 
létszáma várhatóan 90 fő lesz 
a jelenlegi 137 helyett. Ez azt 
jelenti, hogy mintegy nyolcvan 
fővel csökken Romániában a 
törvényhozók száma a követ-
kező választások után.

Az elvi megállapodás része-
ként az RMDSZ elfogadta koa-
líciós partnerének azt a javas-
latát, hogy az önkormányzati 
és a parlamenti választásokat 
egyszerre tartsák meg, így 
mindkét megmérettetésre vár-
hatóan a jövő év novemberé-
ben kerül sor.

Mauro Minitti, a dél-tiroli parlament elnöke és Veronika Stirner Brantsch képviselő fogadta a küldöttséget
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Büdzsé. A közberu-
házások növelésével akarja 
élénkíteni a jövő évi gazda-
sági növekedést a román 
kormány. A 2012-es román 
állami költségvetés tervezete 
most készül.

Alexander Stubb

A dél-tiroli parlament látogatásunkkor is éppen ülésezett

Dr. Veronika Stirner Brantsch 
1959. május 23-án született 
Meranóban. Férjezett, két gyerek 
anyja. A Dél-Tirolban legerősebb 
tömörülés, a Dél-tiroli Német 
Néppárt (SVP) tagja, 2003-tól ta-
valyig a parlament elnöke is volt.
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