
Korodi Attila csíki RMDSZ-es kép-
viselő tegnap kijelentette, „fenntar-
tásai vannak” azzal kap csolatban, 
hogy a Traian Bă sescu elnök által 
javasolt átszervezés – nyolc szu-
permegye és Hargita meg Kovászna 
megye – működne. 

Hírösszefoglaló

„Amagam részéről fenntar-
tásaim vannak, hogy ez 
a változat működőképes 

lenne, mert a más térségekben élő egy-
millió magyar gondját nem oldja meg, 
makrorégiókról beszélünk – mondta 
Korodi az államfő által javasolt komp-
romisszumos megoldással kapcsolatos 
kérdésre válaszolva. – Másrészt, ha 
csak a törvényről beszélünk, bizonyos 
mértékben állandó bizonytalanság és 
rugalmasság jellemzi a román jogalko-
tást, (úgyhogy – szerk. megj.) a kérdés 
az: melyek a garanciák, legalábbis kö-
zéptávon?” – fűzte hozzá a képviselő-
ház külpolitikai bizottságának elnöke.

Arra a kérdésre, hogy szerinte el-
utasítja-e az SZKT e javaslatot, Korodi 
azt mondta, nem bocsátkozhat talál-
gatásokba, de szerinte az SZKT azt 
fogja ajánlani a vezetőségnek, hogy 
„folytassa a párbeszédet, és keressenek 
optimális variánsokat”. Hogy a „pár-
beszéd” azt jelenti-e, halasszák őszre 
a tárgyalásokat, Korodi felelte, hogy a 
Szövetség reméli, partnerei „nyitot-
tak lesznek e variáns iránt is”.

Az RMDSZ-es képviselő nem 
válaszolt konkrétan a Traian Băsescu 
által tett javaslattal kapcsolatos kérdés-
re, miszerint a területi-adminisztratív 

átszervezést és a kisebbségi törvényt 
együtt, felelősségvállalással fogadja el a 
kormány. „Egy dolog biztos. Az új me-
gyékkel kapcsolatos rossz döntés nem 
hasonlítható a kisebbségi törvénnyel 
kapcsolatos döntéshez. Szerintem e 
témáról is folytatni kell a párbeszédet” 
– vélekedett a honatya.

Traian Băsescu elnök szerdán este 
a B1TV-ben azt mondta, közölte az 
RMDSZ képviselőivel, hogy a leg-
több, amit ajánlhat, nyolc megye plusz 
Hargita és Kovászna megye, a két 
utóbbi külön-külön, mint most, de 
„sohasem egyesítve”. „Megmondtam 
nekik, hogy a legtöbb, amit tehetünk, 
ha nem akarják a nagy megyékre való 
felosztást, Kovászna és Hargita megye 
megmarad úgy, mint most. Különálló 
megyének. Ahogy most működnek: 
Kovászna és Hargita. Maradnak így. 
Ez a nyolc plusz kettő variáns, ez a ma-
ximum, amit elérhetnek” – mondta 
Băsescu a keddi controceni-i találko-
zóra utalva.

Kelemen Hunor RMDSZ-
elnök szerdán megerősítette, hogy 
a cotroceni-i találkozón tárgyaltak a 
területi-adminisztratív felosztás eme 
változatáról: nyolc megye plusz Har-
gita és Kovászna megye, a két utóbbi 
különálló egységként, a mai változat-
ban maradna. A Traian Băsescu elnök 
által javasolt változat azonban – mint 
Kelemen a Mediafaxnak nyilatkozta – 
„munkavariáns”.
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> Újabb erős földrengés Japánban. A 
becslések szerint 6,7-es erősségű földren-
gés rázta meg Japán csendes-óceáni part-
vidékét helyi idő szerint csütörtök reggel. 
A helyi meteorológiai szolgálat szökőár-ri-
asztást adott ki, amit egy órán belül vissza-
vontak. Kamaishi és Ofunato városaiban 
8000 part menti lakás kiürítését rendelték 
el, de sérülésekről, károkról nem érkezett 
jelentés. Egy időre leállt a vasúti közlekedés 
is. A rengés centruma Tokiótól 530 km-re 

északkeletre volt, Iwate prefektúrától nem 
messze, az óceáni talapzatban, 175 kilo-
méterrel a márciusi óriáscunamit előidéző 
földrengés epicentrumától.

> Mentelmi jog nélkül Severin. Az Eu-
rópai Parlament tegnap megvonta a korrup-
cióval vádolt Adrian Severin román képviselő 
(képünkön) mentelmi jogát. A kérelmet a 
román Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) 
nyújtotta be. A volt román külügyminisztert 
más EP-képviselőkkel együtt a brit Sunday 
Times újságírói környékezték meg, akik 

állobbistákként 100 ezer eurót ajánlottak a 
képviselőnek, ha törvénymódosító indítványt 
nyújt be az EP-nek. Kezdeti munkájáért 12 
ezer eurót fel is számolt a szociáldemokrata 
képviselő. Az ügy kipattanását követően az EP 
szocialista frakciója kizárta soraiból Severint, 
bár a román képviselő visszautasította a vádat, 
mondván, nem sértette meg a törvényeket. Sa-
ját pártja is kizárta és követelte, hogy mond-
jon le mandátumáról, de a képviselő erre nem 
volt hajlandó. A román ügyészség kenőpénz 
elfogadásával és befolyással való üzérkedéssel 
gyanúsítja a román politikust. 

Ország – világ
politika

 Fotó: mihály lászló

A MEZŐGAZDASÁGI KIFIZETÉSI 
ÉS INTERVENCIÓS ÜGYNÖKSÉG

versenyvizsgát hirdet 2 köztisztviselői állás betöltésére,
meghatározott időre a Hargita megyei központhoz

GAZDASÁGI OSZTÁLY
TANÁCSOS, I. osztály, asszisztens szakmai fokozat (consilier 

asistent); felsőfokú végzettség záróvizsgával – közgazdasági végzettség; 
1 éves szakmai régiség.

GYERGYÓI TERÜLETI KÖZPONT
TANÁCSOS, I. osztály, első szakmai fokozat (consilier principal);  

felsőfokú végzettség záróvizsgával –mezőgazdasági műszaki végzettség; 
5 éves szakmai régiség.

Az írásbeli vizsgára 2011. július 6-án, 10 órától, a szóbeli vizsgára pe-
dig 2011. július 8-án, 10-órától kerül sor a MEZŐGAZDASÁGI KI-
FIZETÉSI ÉS INTERVENCIÓS ÜGYNÖKSÉG HARGITA ME-
GYEI KÖZPONTJÁNÁL, Csíkszereda, Haladás utca 16. szám alatt. 
Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtatványt, valamint bővebb 
felvilágosítást az intézmény székhelyén kaphatnak az érdeklődők.

A dossziékat legkésőbb 2011. július 1-jén, 14 óráig lehet benyújtani 
az intézmény székhelyén.

NEM OLDjA MEG AZ ERDÉLYI MAGYAROK GONDjÁT

Fenntartások a 8+2-vel szemben
Sógor és Tőkés is felszólalt

A tervezett közigazgatási átszerve-
zés problémájára hívta fel az euró-
pai döntéshozók figyelmét szerda 
éjjel Sógor Csaba EP-képviselő és 
Tőkés László EP-alelnök. Sógor 
Csaba hangsúlyozta, hogy a vál-
toztatások megvalósítása esetén a 
romániai magyarság többé egyet-
len közigazgatási egységben sem 
lenne többségben, „elvesztené 
ön kormányzatiságának alapfelté-
teleit”. Tőkés szerint az elmúlt he-
tekben a román politika részéről 
durva támadássorozat és ellen-
séges hisztériakampány zúdult a 
Székelyföld brüsszeli képviseleti 
irodájának létrehozóira és álta-
lában a romániai magyar közös-
ségre. „Ezenközben Romániában 
az ország területi-adminisztratív 
átrendezésének egy olyan ter-
vét akarják áterőszakolni, amely 
nyolc megarégió létrehozása által 
Székelyföld és Partium vidékének 
számbeli többségben élő magyar-
ságát abszolút kisebbségbe taszíta-
ná” – mondta Tőkés.

Hirdetés

Kivonul Afganisztánból az USA. Az év végéig 10 ezer fővel csök-
kenti az Afganisztánban szolgálatot teljesítő katonáinak létszámát az Egye-
sült Államok – jelentette be szerdán Washingtonban Barack Obama ameri-
kai elnök. A jövő év nyaráig az elnök visszahívja a 2009 decemberben elren-
delt csapaterősítésben részt vevő mind a 33 ezer katonát. Ezzel a csökkentés 
kezdeti szakasza befejeződik, és az amerikai csapatok a továbbiakban olyan 
ütemben fogják majd elhagyni Afganisztánt, amilyenben az ország bizton-
sági erői átveszik tőlük a védelmi feladatokat. Barack Obama bejelentette, 
hogy jövő év májusában a NATO-országok és a többi szövetséges részvéte-
lével Chicagóban csúcstalálkozón vitatják meg az afganisztáni helyzetet és a 
további csapatcsökkentés ütemezését. Obama a csapatkivonás indoklásaként 
elmondta, hogy Amerikának sikerült súlyos, zavart okozó csapást mérni az 
al-Kaida vezetésére, és komoly veszteségeket okozni a táliboknak, akiket több 
erődítményükből kiszorítottak. Rámutatott, hogy az Egyesült Államok po-
litikai rendezést szeretne elérni Afganisztánban, ezért az ország biztonsági 
erőinek és kormányának erősítése mellett részt vállal az afgán nép – beleértve 
a tálibok – megbékélését célzó kezdeményezésekben. Obama azt is aláhúzta, 
hogy Amerika, amely az elmúlt évtizedben a hatalmas államadóssága és gaz-
dasági nehézségei ellenére is 1000 milliárd dollárt költött háborúkra, most az 
otthoni építkezésre fog összpontosítani.  Fotó: aFp


