
Dan Manolăchescu, a PD-L Ko-
vászna megyei elnöke úgy véli, ha 
az RMDSZ vezetői „eljövendő Ko-
szovót” akarnak, „mondják meg 
első perctől, hogy ez a céljuk, és 
akkor mindannyian tudjuk, mit 
kell tennünk: vagy mind fegyvert 
fogunk, vagy elmegyünk, más 
nyugodtabb térségbe”.

Hírösszefoglaló

Dan Manolăchescu tegnap 
Kelemen Hunor RMDSZ-
elnök nyilatkozatával kap-

csolatosan – „amelyben nem zárja 
ki annak lehetőségét, hogy a Har-
gita és Kovászna megyei lakosság 
az utcára vonuljon” – azt mondta, 
hogy ez alkalommal az RMDSZ és 
különösképpen annak elnöke, Ke-
lemen Hunor az ellenzék, és egyes 
televíziók nacionalista retorikájának 
csapdájába estek. „Kár, mert nem 
hiszem, hogy Kelemen elnök úr egy 
elkülönített, lebombázott, véres Szé-
kelyföldet akarna, úgy gondolom, 
egy nyugodt, csendes és minden 
szempontból virágzó Székelyföldet 
akar” – mondta a PD-L vezetője. 
„Én úgy gondolom, az RMDSZ és 
Kelemen Hunor mégis inkább egy 

nyugodt és fejlődő térségért harcol-
nak. Ha nem ez a céljuk, akkor gya-
korlatilag egy eljövendő Koszovót 
akarnak, és akkor mondják meg az 
elejétől, hogy mindannyian tudjuk, 
mi a dolgunk: vagy mind fegyvert 
fogunk, vagy elmegyünk az ország 
vagy a világ más nyugodtabb tájai-
ra” – tette hozzá.

A PD-L Kovászna megyei elnöke 
szerint a magyarok és románok kö-
zös céljának kellene lennie egy olyan 
térség, régió, ország kiépítése, amely-
ben mindannyian jól és otthon érzik 
magukat. „Nem szeretném, hogy az 
legyen az érzésem, elveszítettem va-
lamit, mint ahogy a magyarok sem 

szeretnék, ha ez lenne az érzésük” – 
mondotta Manolăchescu.

Kelemen Hunor korábban azt 
nyilatkozta, nem zárja ki annak lehe-
tőségét, hogy a Hargita és Kovászna 
megyei lakosság az utcára vonuljon, 
és békésen tiltakozzon a területi-köz-
igazgatási átszervezés ellen, szerinte 
a tiltakozás a véleménynyilvánítás 
demokratikus eszköze.

Kelemen Hunor vasárnap a Me-
difaxnak elmondta, az RMDSZ 
szándéka, hogy leállítsa a De mok-
rata-Liberális Párt (PD-L) által kez-
deményezett átszervezést, és ehhez 
minden demokratikus, kormányzati 
vagy parlamenti eszközt felhasznál.

hargitanépe

hírfolyam

> Baseballütővel a magyar rektor ellen. 
Román huligánok egy csoportja baseballütővel 
megverte Oláh Zoltánt, a gyulafehérvári római 
katolikus teológiai intézet rektorát – adta hírül 
tegnap internetes honlapján a Keresztalja című 
katolikus hetilap. A Kolozsváron szerkesztett 
újság weboldalán azt írja, hogy az eset szombat 
este történt. A konfliktus abból adódott, hogy 
a rektor le szerette volna fényképezni a három 
román fiatalt, amint éppen kővel dobálták be 
az épület ablakait. Az ittas állapotban levő fia-

talok ekkor nekiestek a rektornak, szidalmazni 
kezdték magyarsága miatt, és a náluk levő base-
ballütővel két csapást mértek rá, egyet a hátára, 
egyet pedig a fejére. Információk szerint Oláh 
Zoltán elvesztette eszméletét, sebeit a sürgőssé-
gi részlegen varrták össze. A rektor feljelentést 
tett a rendőrségen, a három támadóból kettőt 
elfogtak, ők szabadlábon védekezhetnek. Tet-
tükért három hónaptól 20 évig terjedő szabad-
ságvesztés róható ki. 

> Medvegyev nem indul Putyin el-
len. Az orosz elnök a Financial Times-nak 

adott interjújában arra célzott, hogy ismét 
indulna a jövő évi elnökválasztásokon, de 
semmiképpen sem Vlagyimir Putyin ellené-
ben. Medvegyev cáfolta azokat a pletykákat, 
melyek szerint ellentétek volnának közte és 
Putyin közt, de beszélt arról is, hogy sze-
retné, ha az USA-ban ismét Barack Obama 
nyerne a választásokon. Arra a kérdésre, hogy 
ő és Putyin egy időben pályázhat-e az állam-
fői tisztségre, Medvegyev úgy válaszolt, ezt 
nehéz elképzelni, mivel ő és a jelenlegi kor-
mányfő jórészt egy és ugyanazon politikai 
erőt képviseli.

> 12 al-kaidást öltek meg Jemenben. A 
jemeni kormányhadsereg katonái tizenkét 
al-Kaida-fegyverest öltek meg az ország déli 
részén fekvő Zindzsibár ellen indított tüzér-
ségi támadásukban vasárnap. A nemzetközi 
terrorhálózat emberei májusban foglalták el a 
várost, és azóta ádáz harcokat folytatnak a kor-
mányhadsereg katonáival, akik vissza akarják 
hódítani Zindzsibárt. Az iszlamisták azon-
ban elaknásították a városhatárt, ami nehezíti 
a kormánykatonák előrenyomulását. A város 
nyolcvanezer lakosa közül húszezren elmene-
kültek. 
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Ország – világ
politika

Valójában baráti megjegyzés volt 
Ioan Enciu bekiáltása, amelyet a 
szociáldemokrata EP-képviselő 
in tézett Sógor Csabához – áll a 
PSD-s honatyának Jerzy Buzek 
EP-elnökhöz címzett bocsánatkérő 
levelében. Enciu a múlt héten az 
egyik bizottsági ülésen kiáltotta 
Sógornak: „Hé, beszélj románul!”

HN-információ

Ioan Enciu PSD-s EP-képviselő 
levelet küldött Jerzy Buzek EP-
elnöknek, amelyben nyilvánosan 

bocsánatot kér, amiért Sógor Csabá-
nak egy vita során azt mondta, „Hé, 
beszélj románul!”. Szerinte az úgy-
nevezett incidens valójában baráti 
megjegyzés volt. „Először is elnézést 
kérek a kialakult helyzetért. Biztosít-

hatom, hogy teljes mértékben támo-
gatom az anyanyelven zajló vitákat az 
Európai Parlamentben, és értékelem 
a magyar nyelvet és a magyar népet. 
Azt is örömmel mondhatom, hogy 
az Európai Parlamentben legjobb ba-
rátaim magyar nemzetiségűek, egyi-
kük éppen Sógor Csaba. Éppen ezért 
az úgynevezett incidens valójában 
baráti megjegyzés volt” – áll Enciu 
levelében. Az EP-képviselő kifejtette, 
„nem soviniszta”, éppen ellenkező-
leg, a sokféleség és a kisebbségi jogok 
védelmezőjének tartja magát, és ezt 
bizonyítja európai parlamenti képvi-
selőként kifejtett tevékenysége is.

„Végül, hogy lezárjuk ezt az inci-
denst, még egyszer nyilvánosan elné-
zést kérek a kellemetlen esetért, hang-
súlyozva ugyanakkor a kollegialitás és 

a kölcsönös tisztelet szükségességét az 
Európai Parlamentben” – írja Enciu.

Amint arról beszámoltunk, Sógor 
Csaba Jerzy Buzek EP-elnöknél emelt 
panaszt Ioan Enciu EP-képviselő el-
len, miután a polgári szabadságjogok 
bizottságában rákiáltott Sógorra, és 
azt mondta, „Hé, beszélj románul!”. 
„Azt mondtam Enciu úrnak romá-
nul, hogy amikor a mi miniszterein-
ket hallgatják meg, románul fogunk 
beszélni. Most Magyarország tölti be 
az Európai Unió soros elnökségét, így 
természetes volt, hogy magyarul be-
széltem a két miniszterrel” – fejtette ki 
később Sógor. Mint mondta, a bizott-
ságban mindenki fel volt háborodva, 
az incidens nyomán pedig a spanyol 
ülésvezető, Juan Fernando Lopez 
Aguilar biztosította a replika jogát.

ELJöVEnDő KoSZoVó MIatt aggóDIK a KoVáSZna MEgyEI PD-L

„Fegyvert fogunk, vagy elmegyünk”

BaRátI BESZóLáS VoLt SógoRnaK

Enciu elnézést kért

Dan Manolăchescu Kovászna megyei PD-L-elnök. Nyugalmat szeretne fotó: mediafax

MEgSZaVaZZáK JúnIuSBan a KISEBBSégI töRVényt?

Udrea: nem lesz szükség 
felelősségvállalásra

Hirdetés

A csíksomlyói Hotel Salvator Konferenciaközpont

TURISZTIKAI MENEDZSERT 
keres.

Feltételek:
 magyar és a román nyelven túl angol vagy német nyelv 
    minimum középfokú ismerete;
 étterem és szállodaipar területén szerzett többéves ismeret;
 magas munkabíró képesség, csapatban való gondolkodás;
 kiemelt gazdasági ismeretek;
 jó kommunikációs készség;
 kezdeményezés, önálló munkavégzésre való képesség;
 határozottság, döntésképesség.

Feladatok:
 biztosítsa, hogy a vendégek és az üzleti partnerek maximálisan 
    meg legyenek elégedve az egység által nyújtott szolgáltatásokkal; 
 becsületesen, tisztességgel, etikusan viszonyul a dolgozókhoz, 
    a partnerekkel kialakított személyes és üzleti elkötelezettségekhez;
 kidolgozza az egység hatékony és gazdaságos, profitorientált 
    működésének módját;
 felügyeli az operatív, az értékesítési, az éttermi, a konferencia-
    és a marketingtevékenységet;
 újító, kreatív módon fejleszti az egység működését.

Amit kínálunk:
 versenyképes javadalmazás;
 megbízható és jó munkakörülmény;
 dinamikus csapat;
 jó csapatszellem;
 továbbképzések biztosítása.

Szükséges iratok:
 önéletrajz;
 motivációs levél;
 szakirányú végzettsége(i)t igazoló oklevél másolata(i).

Az állásra jelentkezők június 30-ig küldjék el a kért iratokat 
(elektronikus formátumban vagy szkennelve) 

a sandor.szakacs@salvator.ro címre.
A kiválasztott jelölteket telefonon értesítjük  

az állásinterjú idejéről és helyszínéről.

Elena Udrea regionális fej-
lesztési és turisztikai mi-
niszter tegnap kijelentette, 

a kisebbségi törvényt a kormány 
felelősségvállalása nélkül is elfo-
gadhatja a parlament. „Azt hiszem, 
a törvény átmegy a parlamenten 
anélkül, hogy felelősségvállalásra 
lenne szükség. Azt hiszem, el lehet 
azt fogadni, ha a napokban befeje-
zik a bizottsági vitát, akkor a hónap 
végéig megszavazhatja a parlament, 
és nem lesz feltétlenül szükség fele-
lősségvállalásra. A felelősségvállalás 
lehetőségét nem kell kizárni, de azt 
hiszem, parlamenti szavazás útján 
is sikerül elfogadni” – válaszolta új-
ságírói kérdésre Udrea.

A képviselőház emberi jogi 
bizottsága csütörtökön a kisebb-
ségi törvény 18 cikkelyét vitatta 
meg a létező 78-ból. Pénteken 
a bizottsági vitát hétfőre ha-
lasztották, miután az RMDSZ 
elégedetlennek mutatkozott bi-
zonyos módosításokkal, és úgy 
értékelte, koalíciós egyeztetésre 
van szükség a tervezetről. Sever 
Voinescu, a Demokrata-Liberális 
párt szóvivője tegnap elmondta: a 
koalíció célja továbbra is az, hogy 
június végéig elfogadják a kisebb-
ségi törvényt. Mint mondta, nem 
tárgyaltak arról, hogy a kormány 
felelősségvállalással fogadja el a 
tervezetet.


