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H I R D E T É S

átszervezés

„Felmelegített” régiósítás
Emil Boc újra a megyék felszámolásával rukkolt elő
• A magyarok által 
többségben lakott me-
gyék számára egyér-
telműen hátrányt 
jelentene az a régió-
sítás, amelynek ötle-
tével újfent előrukkolt 
Emil Boc, Kolozsvár 
polgármestere. 

B Í R Ó  B L A N K A

Újra előállt Emil Boc korábbi 
miniszterelnök, Kolozsvár 
polgármestere régi tervével, 

amely az ország régiókra osztását 
szorgalmazza a jelenlegi megyék he-
lyett, miután 2011-ben az akkor általa 
vezetett kormány kudarcot vallott 
ezzel az elképzeléssel. A kormányzó 
Nemzeti Liberális Párt egyik „erős 
embere” egy konferencián rukkolt elő 
a megyék eltörléséről szóló elgondo-
lással. Azzal érvelt, hogy amennyi-

ben a megyéket régiókba vonnák ösz-
sze, az ország könnyebben lehívhatná 
az uniós alapokat, és felszámolnák 
az 55 éve létező klientúrarendszert. 
Boc meggyőződése szerint ugyanis 
jelenleg gondot jelent, hogy a megyék 
a lakosságuk szempontjából nem ütik 
az uniós mércét. Emil Boc azt is feli-

dézte, hogy 2011-ben 16 összevont me-
gyét szerettek volna, ami valójában 13 
plusz hármat jelentett volna. Hargita, 
Kovászna és Maros megye lett volna 
az utóbbi három, mivel az RMDSZ 
nem akarta, hogy ezeket más régiók-
hoz csatolják és így a magyarság elve-
szítse a többséget.

Határozott nem

Az viszont nem valószínű, hogy Boc-
nak ezúttal sikerülne a maga oldalára 
állítani az RMDSZ-t. Tamás Sándor, a 
Kovászna Megyei Tanács elnöke kér-
désünkre leszögezte, határozottan 
ellenzi az elképzelést, hiszen egy jól 

működő, történelmi múltra visszate-
kintő közigazgatási berendezkedést 
szüntetne meg, ugyanakkor Szé-
kelyföldön 25 százalék alá kerülne 
a magyarság aránya, így a megyei 
önkormányzatok által fi nanszírozott 
intézmények kerülnének veszélybe. 
Szerinte a régiósítás ötletének 
több oka is van, egyrészt Er-
délyben a több mint ezeréves 
berendezkedés, a vármegye-
rendszer túl jól működik, 
másrészt Emil Boc „önjelölt 
régióvezér” szeretne lenni.  
„Mi ragaszkodunk a közigaz-
gatási szintekben a megyék meg-
tartásához, nemcsak a történelmi 
hűség kedvéért, hanem azért is, mert 
van egy sor feladat, amit elsősorban 
a kistelepülések szintjén össze kell 
hangolni” – fogalmazta meg Tamás 
Sándor. Másrészt – tette hozzá – ha 
Háromszéket, Hargita és Maros me-
gyét „besepernék” egy központi 
fejlesztési régióba, 25 százalék alá 
kerülne a magyarság aránya. 

A régiók létrehozása kedvezőtlenül 
befolyásolná a székelyföldieket
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