
Nagy-Magyarország térképét és 
hosszú feliratokat feszített ki néhány 
tüntető egy londoni utca kerítésére, 
amelyeken azt állították, hogy „Szé-
kelyföld nem Románia”. A demonst-
rálók azt mondták, ellenzik a trianoni 
békeszerződést, és mind banneren, 
mind szórólapokon igazságot köve-
teltek Magyarországnak.

Hírösszefoglaló

Székelyföld függetlenségét köve-
telő tüntetésre került sor szom-
baton Londonban. A demonst-

rálók bannereket függesztettek ki, 
szórólapokat osztogattak, melyeken 
az állt, „Igazságot Magyarország-
nak”, illetve hogy Székelyföld nem 
Románia – számolt be egy amatőr 
filmes helyszínen készített videója 
alapján a Gândul bukaresti napilap. 
A tüntetők úgy nyilatkoztak, el-
lenzik a trianoni békeszerződést, és 
kifüggesztették Nagy-Magyarország 
térképét. Az egyik plakáton megjele-
nő Székelyföld szó angol megfelelő-
je egyébként többször is helytelenül 
szerepelt, a „székelyt” „LY” helyett 
csak „Y”-nal jelölve.

Tegnap a román külügyminisz-
térium közölte, a londoni tünteté-

sen, „amelynek témája Nagy-Ma-
gyarország 91 évvel ezelőtti felosz-
tása volt”, 7-8 személy vett részt. 
„A londoni román nagykövetség 
kérésére a Metropolitan Police tá-
jékoztatott bennünket, hogy júni-
us 11-én 15.00–17.00 óra között 
Londonban a Whitehall részen 
lezajlott egy tüntetés, amelyet 
egy magánszemély, Karaly And-
rás jelentett be a hatóságoknak. A 
megmozdulás célja volt felhívni a 

brit közvélemény figyelmét Nagy-
Magyarország 91 évvel ezelőtti 
feldarabolására” – tájékoztatta 
a Mediafaxot a külügyminiszté-
rium. A külügy azt állítja, a brit 
hatóságok szerint „bár a bejelen-
tésben 60 személy részvétele sze-
repelt, valójában 7-8 személy volt 
jelen, akik bannereket és zászlókat 
tettek ki angol, magyar és román 
üzenetekkel”.

A külügy azt is kifejti, a brit 
rendőrség azért nem tájékoztatta 
a tüntetést megelőzően a román 
nagykövetséget, mert az igénylő 
bejelentésében nem történt utalás 
Romániára.

„Ugyanakkor megjegyezzük, 
Nagy-Britannia fővárosában na-
ponta vannak tüntetések külön-
böző célokkal, ezek megszerve-
zéséhez nincs szükség semmilyen 
előzetes jóváhagyásra a helyi ha-
tóságoktól, legfeljebb azt kell be-
jelenteni, hány résztvevő lesz, hol 
és mennyi ideig tart majd a tilta-
kozás; nagyon sok a spontán tün-
tetés és a brit törvények szerint 
ezek nem tiltottak, ha nem zavar-
ják a közrendet” – fűzte hozzá a 
Külügyminisztérium. 
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> Erdogan újrázott. Gratulált tegnap Recep 
Tayyip Erdogan török miniszterelnöknek vá-
lasztási győzelméhez Herman Van Rompuy, 
az Európai Tanács és José Manuel Barroso, az 
Európai Bizottság elnöke, új lendületet remél-
ve mind a reformok, mind az EU-csatlakozási 
tárgyalások területén. Közleményükben kifej-
tették, hogy az eredmény – Erdogan iszlamista 
indíttatású pártjának nagyarányú győzelme 
– „megnyitja az utat a törökországi demokrati-
kus intézmények megerősítése és az ország kor-

szerűsítése előtt, az európai értékek és normák 
irányában”. A török–EU kapcsolatokat illetően 
a közlemény így fogalmaz: „az előrelépések e te-
rületeken minden bizonnyal új lendületet adnak 
majd az európai uniós csatlakozási tárgyalások-
hoz”. Erdogan pártja abszolút többséget kapott 
a választásokon, de a remélt kétharmadot nem 
érte el, amellyel pedig az ellenzék véleményének 
kikérése nélkül is módosíthatta volna az alkot-
mányt. A kormányfő azt ígérte, hogy „a lehető 
legszélesebb konszenzusra” fog törekedni az 
ellenzékkel és a civil társadalommal „egy új, Tö-
rökországhoz méltó liberális alkotmány megfo-

galmazása” érdekében. Ankara EU-csatlakozási 
tárgyalásai egy helyben topognak mind Francia-
ország és Németország szembeszegülése, mind 
pedig a ciprusi válság megoldatlansága miatt.

> Olasz nem az atomenergiára. Érvényes 
az olasz népszavazás, amelyen az elsöprő több-
ség minden kérdésben a kormánnyal szembeni 
álláspontra szavazott, derült ki a nem végleges 
eredményből. A választópolgárok a vízszolgál-
tatás privatizációjával kapcsolatban két kérdés-
ről, az atomerőművek újranyitásáról és a kor-
mánytagok mentelmi jogáról nyilváníthattak 

véleményt. A szavazók 92 százaléka elutasítot-
ta, hogy atomerőművekből nyerjenek energiát, 
95 százalék a vízszolgáltatás privatizációja ellen 
foglalt állást, és 94 százalék vélte úgy, hogy a 
kormány tagjai nem kaphatnak felmentést az 
alól, hogy részt vegyenek az ellenük indított 
bűnvádi eljáráson. Berlusconi elismerte veresé-
gét. „Olaszországnak most le kell mondania ar-
ról, hogy az atomenergia ismét energiaforrása 
legyen, és a megújuló energia termelésére kell 
összpontosítania” – mondta.  Az elmúlt tizen-
hat évben egyetlen olasz népszavazás sem volt 
érvényes az alacsony részvétel miatt.
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Ország – világ
politika

Máris nyilvánosságra hozta a 
nyolc új régió központjait a De
mo krataLiberális Párt alelnöke, 
azonban mint később kiderült, 
az nem a PDL hivatalos állás-
pontja. Mindenesetre az elkép-
zelésük szerint a Székelyföldet is 
magában foglaló megye központ-
ja Brassó lenne, az átszervezést 
pedig még a jövő évi választások 
előtt megejtenék.

Hírösszefoglaló

Emil Boc miniszterelnök szom-
baton kifejtette, pártja javaslata 
az ország regionális átalakítá-

sáról nem új közigazgatási szerkezet 
megjelenését célozza – úgy, ahogy 
azt az USL teszi –, hanem a jelenlegi 
megyék összevonásából indul ki. A 
PD-L vezetője kiemelte, a tervezet 

végső változatáról a koalíció dönt, és 
ugyancsak a koalíció határoz arról, 
milyen formában fogadják el.

Boc ismertette a PD-L tervezetének 
előnyeit: kivitelezhető az alkotmány 
módosítása nélkül, a helyi közigazgatás 
decentralizációs folyamatának a végét 
jelentené, megvalósítaná a valós regi-
onális fejlesztési politikát, jelentősen 
csökkentené a kiadásokat, és hozzájá-
rulna a bürokrácia felszámolásához, 
szétrombolná az évek során kiépített 
klientúra-hálózatot és felgyorsítaná az 
európai pénzek lehívását.

Ioan Oltean PD-L-alelnök 
pénteken egy sajtótájékoztatón je-
lentette be, hogy a hatóságok azt 
javasolják, a jelenlegi 41 megyés 

rendszerről térjenek át nyolc régió-
ra, ez megfelel az európai előírások-
nak, az EU-s alapok lehívási feltét-
eleinek, felgyorsítaná a folyamatot 
és hatékonyabbá tenné ezeknek a 
pénzeknek a felhasználását. Arra 
a kérdésre, melyek lesznek a nyolc 
új megyének a központjai, Oltean 
elmondta: Kolozsvár, Brassó, Te-
mesvár, Krajova, Konstanca, Jász-
vásár, Ploieşti és Bukarest. Oltean 
azt is bejelentette, lehetséges, hogy 
a kormány felelősséget vállal a Ro-
mánia közigazgatási átszervezését 
tartalmazó jogszabályért, mivel azt 
akarják, hogy a 2012-es választások 
az új felosztás szerint történjenek.

Markó Béla miniszterelnök-he-
lyettes pénteken a Mediafax tudósí-
tójának elmondta, tárgyalt Emil Boc 
miniszterelnökkel a Ioan Oltean által 

nyilvánosságra hozott javaslatról, 
és megtudta, „ez nem a PD-L állás-
pontja”, hanem valószínűleg Oltean 
javaslata. „Velünk nem tárgyaltak 
erről, és azt kérdeztem Emil Boc 
miniszterelnöktől, megegyezett-e a 
PD-L. Megtudtam, szó sincs a PD-L 
álláspontjáról, Oltean úr valószínű 
saját javaslatát ismertette. A koalíci-
óban nem egyeztettünk, a PD-L-ben 
sincs egységes koncepció. Létezik egy 
szándék, amellyel egyetértünk, hogy 
új felosztásra van szükség. Egyelőre 
tárgyalások kellenek, hogy kikristá-
lyosodjék egy elképzelés” – mondta 
Markó Béla, még egyszer leszögezve, 
az RMDSZ 16 közigazgatási egység 
létrehozatalát támogatja.

Boc: A RégióátSzeRvezéSRőL A koALícióBAn Döntünk

Brassó lesz 
Székelyföld központja?

Miniszterelnök és helyettese. Eltérő vélemények  fotó: mediafax

Transzparens Londonban helyesírási hibával

LonDoni tüntetéS SzékeLyföLDéRt

„Szekey Land is not Romania”

Hirdetés

Német textilipari cég székelyudvarhelyi 
székhelyére

teRMeLéSi vezetőt alkalmaz.

Ambiciózus, jó teljesítményű, jó kommunikációs és koordinációs 
készségű szakemberek jelentkezését várjuk. Az alább felsorolt   készsé-
gek bármelyike előnyt jelent: 

– könnyűipari műszaki felsőfokú végzettség;
– a textiliparra jellemző technológiai folyamatok, anyagok/eszkö-

zök és munkamódszerek alapos ismerete;
– szervezési, koordinálási készségek, a termelési tevékenységek fej-

lesztésére irányuló készségek;
– elkötelezettség és vezetői készség a munkatársakkal szemben;
–  német és /vagy angol nyelv ismerete;
– számítógép-felhasználói ismeretek.
Amennyiben Ön megfelel a felsorolt   követelményeknek, küldje el 

önéletrajzát az alábbi címre:
S.C. Hackenberg Textile S.R.L.
Str. Nicolae Bălcescu 69/C/3

Jud. Harghita
535600 Odorheiu Secuiesc

E-mail: sorin.stoica@global-textile-center.ro

Antonescu 
vagyona

Crin Antonescu, a PNL elnö-
ke frissített adóbevallásából 
kiderül, különböző szám-

láin több mint 270 ezer euró, 8000 
dollár és majdnem 6000 lej szerepel, 
van egy Dacia személygépkocsija, 
de két BMW-je is, valamint ékszerei 
több mint 18 ezer euró értékben. 
Antonescu nevén van továbbá egy bu-
karesti lakás, felesége, Adina Vălean 
liberális EP-képviselő nevén pedig 
egy majdnem 4000 négyzetméteres 
beltelek és egy lakóház a Prahova 
megyei Drajnán. Szintén utóbbi az 
EP-től az elmúlt évben 63 883 eurót 
kapott utazásra, 333 146 eurót napi-
díjként és 74 958 eurót fizetésként. 
Az elmúlt adóévben Adina Vălean 
egy cégtől, a Finite Assets LTD-től 
90 086 eurót kapott tanácsadásért. 
Crin Antonescu szenátori fizetése 
összesen 51 622 lej volt.


