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Tízezrek a Kijev központjában
tartott tömegtüntetésen
O „Többet vártunk” – mondta Angela Merkel az ukrán államfőnek.
O A diákok megelégelték az oligarchikus rendszert. Az ügy e4

Budapest Fontolgatják a közvetlen főpolgármester-választás eltörlését

Felkészülnek Bajnaira is
Csuhaj Ildikó
Fővárosi ﬁdeszesek körében olyan
koncepciókról hallani, amelyek Budapest közigazgatásának lehetséges
átalakításáról szólnak. Munkatársunk a héten nem hivatalos tervekről, elképzelésekről értesült. Ezek
az egyelőre „személyes forgatókönyvek” arra az esetre szólnak, amelynek bekövetkeztét egyáltalán nem
tartják kizártnak, hiszen egyes közvélemény-kutatások már legalább
egy éve azt jelzik, hogy Budapesten
a demokratikus ellenzéki erők népszerűbbek a Fidesz–KDNP szövetségnél. Bizonyos kalkulációk szerint
a 18 fővárosi választókerület közül
14-ben az MSZP, illetve a balliberális pártok nyernének, ami nem zárná ki persze Orbán Viktorék országos
győzelmét, vagyis a további Fidesz–
KDNP-kormányzást.
Az egyelőre nem hivatalos koncepciók azzal kalkulálnak, hogy egy
ilyen választási eredmény esetén
nem zárható ki, hogy az MSZP és az
Együtt–PM közös főpolgármesterjelöltet indít, aki a kormánypártok
véleménye szerint nem a szocialista
Horváth Csaba lenne. A kormánypártokra oly jellemző „célszerűségi
logika” számukra azt diktálja, hogy
mivel Tarlós István népszerűségi indexe magasabb a fővárosban, mint a
Fideszé, ráadásul 2010-ben legyőzte
Horváth Csabát, ezért inkább „olyan
súlyú személyiség” szállhatna vele
szembe a másik oldalról, mint Bajnai Gordon. Fideszes forrásainknak
arról nincs konkrét információjuk,
hogy az MSZP és az Együtt–PM
egyáltalán gondolkodik-e ilyesmiről – lapunk úgy tudja, hogy nem –,
viszont úgy vélik, „ez nagyon is logikus lépés lenne a másik fél részéről.
És nekünk fel kell készülni erre is”
– tette hozzá egyik magas rangú forrásunk.

Ezért esik egyre több szó „egyelőre még csak informálisan, de határozottan” arról, hogy 2014 őszére ideális lenne úgy módosítani a budapesti
közigazgatási rendszert, hogy a Fővárosi Közgyűlést ne képviselők alkossák, mint most, hanem a kerületi polgármesterek. A főpolgármestert pedig e „képviselő-testület” választaná.
Ez a koncepció nem ismeretlen,
hiszen a 2011-es, Hajdúszoboszlón
tartott kihelyezett Fidesz-frakcióülésen „majdnem” szavaztak is róla. Akkor a budapesti kerületi polgármesterek által alapított Budapesti Önkormányzati Szövetség (BÖSZ) vetette fel ezt. Információink szerint
később Pokorni Zoltán, a Hegyvidék polgármestere, a Fidesz alelnöke a párt elnökségi ülésén is e koncepció mellett szállt síkra. Ez asszó
volt közte és Tarlós István között, hiszen a főpolgármester a fővárosi önkormányzati jogosítványok megerősítéséről gondolkodott, nyilván a kerületek rovására, a BÖSZ-t pedig nemes egyszerűséggel „gittegyletnek”
titulálta.
Orbán Viktor miniszterelnök akkor nem állt e radikális reformterv
mellé, és – mint megtudtuk – azóta
sem vetette fel a „hosszú és szívélyes”
megbeszéléseiken Tarlós Istvánnak,
hogy lenne ilyen Fidesz-terv. A főpolgármester ilyen kontroll mellett
minden valószínűség szerint vissza is
utasítaná a felkérést, hiszen büszkén
hivatkozik a legitimációjára, a fővárosi választók rá közvetlenül adott
voksára.
Forrásaink nem zárták ki azt sem,
hogy végül egy harmadik, Kövér
László nevével fémjelzett közigazgatási koncepció valósulhat meg. E szerint a belső kerületeket összevonnák,
és a külső kerületeket öt-hat kerületté alakítanák. Ez azt jelentené, hogy
az egykori SZDSZ-es citykoncepció
valósulna meg: a főpolgármester e
city vezetője lenne.
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Ultimátum
„Viselkedjünk férﬁasan”, mondta
Gyurcsány Ferenc, majd iziben
férﬁas ultimátumot intézett Bajnai Gordonhoz és Mesterházy
Attilához: december tizedikéig
a három nagy párt kezdjen tárgyalást a közös fellépésről, az
MSZP és az Együtt–PM a belső
fórumokon kérjen engedélyt arra,
hogy a DK is része legyen a szövetségnek. S míg a volt miniszterelnök „ﬁatal kollégái” azzal hárítják el a felvetéseket, hogy mindez
csak a meglévő torta újraszeletelése, addig Gyurcsányék szerint
lassan már csak „aprósütemény
marad”.
Gyurcsány Ferenc, úgy látszik,
tényleg nem érti. Pedig az MSZP
volt elnökeként és kormányfőjeként tudnia kellene, hogy a szocialistákat nem lehet külső kényszerrel döntésre szorítani. Az MSZP
minden vezető fóruma világossá
tette: az Együtt–PM-mel megkötött szövetséget most nincs miért
újranyitni. Más kérdés, hogy ezt
helyesen gondolják-e. Talán nem.
De Gyurcsány Ferenc e „férﬁas
viselkedéssel” és a nyilvános ultimátumokkal nem kitárja, inkább
bezárja a kapukat. A szükséges
változások – ha voltak – az MSZPben mindig belülről indultak el.
Épp Gyurcsány ne emlékezne
erre? Hiszen az MSZP akkor sem
engedett a külső kényszerítésnek,
amikor Orbán Viktor azt követelte, hogy 72 órán belül távolítsák
el a miniszterelnöki posztról.
Az MSZP–Együtt szövetség
azt mondja: helyre kell állítani a
bizalmat és félretenni a személyi,
szervezeti ambíciókat. Gyurcsány
Ferenc pedig azt, hogy méltányos
és nagyvonalú ajánlatot fog tenni,
ha itt az ideje. Itt lenne. (A szerk.)

Vélemény

Tarlós István büszke a legitimációjára, az új elképzelés őt is nehéz helyzetbe
hozná FOTÓ: MÓRICZ SIMON

Politikusnak állna
az áfabotrányt
kirobbantó volt
NAV-os ügykezelő
A dunaújvárosiaknak alig hat
évtized alatt kellett kiizzadniuk
a lét feltételeit, megszülniük
a hagyományokat, kimunkálniuk a város szellemiségét.
Hétvége e2–3

ÜNNEP: TUST
HÚZNAK
A VÍVÓKNAK
PÁRIZSBAN

Vannak bizonyítékaim! – állítja
a lapunknak adott interjúban
Horváth András, aki továbbra
is kitart amellett, hogy létezik
az adóhatóságon belül multikat védő titkos rendszer. e13

MOZGÓKÖNYVTÁR
HOZZA AZ ÁLMOT
Különösen keresettek
a romantikus regények,
a világhíres szakácsok
receptgyűjteményei,
valamint az útikönyvek
a baranyai falvakat
járó mozgókönyvtárban. Egyre többen olvasással menekülnek
a reménytelenség és
a mindennapok gondjai
elől. e16
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Cigányok pártja
Farkas Flórián nyájából nehéz elkódorogni. Az új párt
balról viheti a voksokat.
Czene Gábor írása. e11
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