
Egyes román sajtóértesülések 
szerint rövid időn belül a kor-
mány átalakítására készül Emil 
Boc miniszterelnök. Eközben a 
koalíciós partner, a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség 
Hargita megyei politikusai nem 
sokat tudnak erről a tervezett 
lépésről. Van aki nem tartja in-
dokoltnak, van aki jó ötletnek 
tartja a személycseréket. Azt 
is elmondták, hogy elégedet-
tek jelenlegi minisztereik tel-
jesítményeivel, és nem akarnak 
sen kit sem lecserélni, ezért az 
átalakítás várhatóan nem érinti 
majd a szövetséget.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A központi médiában rend
re röppennek fel olyan 
híresztelések, miszerint a 

kormány átalakítást tervez a ha
tékonyabb működés érdekében. 
Ezeket a találgatásokat támasztják 
alá egyes politikusok nyilatkoza
tai is, mint például a munkaügyi 
miniszter, Sulfina Barbu egy hét
tel ezelőtt tett kijelentése is, aki 
szerint a kormányátalakítás bár
melyik pillanatban bekövetkez
het, de hasonlóképpen vélekedett 
Traian Băsescu államfő is, aki úgy 
véli, egyes miniszterek leváltására 
mindenképpen szükség van.

A román sajtó fabulációja?
Csak a román sajtó fabu lá

ciójáról beszélhetünk, amikor ez 
a téma szóba kerül – fejtette ki 
Korodi Attila parlamenti képvise
lő. Bár van olyan szaktárca, ahol 
szükség van a cserére, de a kulcsfon
tosságú területek miniszterei már 
hosszú ideje töltik be tisztségüket, 
akik eddig jól végezték dolgukat – 
véli Korodi, aki szerint nem lenne 
indokolt a miniszterek cseréje. A 
képviselő szerint az RMDSZben 
bár volt csere az egészségügyi tárca 
élén, de akkor sem az elégedetlen
ség miatt történt ez a lépés, ezért 
ha cseréről lesz szó, akkor a de
mokratáknak kell szembenézniük 
önmagukkal.

Nem egyeztettek erről
a koalícióban
A koalíciós egyeztetéseken 

még egyáltalán nem esett szó 
kormányátalakításról – mond
ta Antal István udvarhelyszéki 
képviselő, akinek arról sincs érte
sülése, hogy ez a lépés megvaló
sulna. A politikus szerint ezeken 
a híreszteléseken kívül van elég, 
amivel foglalkozzon a szervezet, 
ilyen például jelenleg a választási 
törvény is. Antal szerint, hogy a 
DemokrataLiberális Párt (PDL)  
milyen változtatásokat szeretne, 
azt majd eldöntik párton belül, 
szerinte az RMDSZ részéről 
nincs szükség a személycserére, 
mert minden miniszterük jól vég
zik a dolgát. „Egykét minisztert 
kicserélhetnének, de ez már telje
sen a liberális párt dolga, mi azzal 
kell foglalkozzunk, ami a mi dol
gunk” – szögezte le Antal.

Nem kell félni a változástól
Pál Árpád gyergyószent mik

lósi RMDSZes parlamenti kép
viselő szerint a cserékből fakadó 
változástól egyáltalán nem szabad 
félni. Ha a demokrataliberális 
pártban vannak olyan miniszterek,  
akiknek a munkájával nincsenek 
megelégedve, akkor azokat le kell 
cserélni. „Nem foglalkozom a kér
déssel, mert az RMDSZ minisz
terei végzik a dolgukat, és ameny
nyiben a PDL változtani szeretne 
a miniszterein, az már az ő privát 
dolga. De ha már kormányátalakí
táson gondolkodnak, akkor annak 
örülnék a legjobban, ha az összes 
tárcát átadnák nekünk, hogy ve
zethessük rendesen ezt az orszá
got” – fogalmazott Pál Árpád.

Új pénzügyminiszter kell
„A Gazdasági Minisztérium 

vagy a Pénzügyminisztérium él én 

tudnék elképzelni személycse rét, 
hogy csak kettőt említsek azok
ból a szaktárcákból, amelyeknek 
a munkája eddig nem volt ha
tékony” – nyilatkozta a Hargi
ta Népének Gyerkó László, az 
RMDSZ Hargita megyei sze
nátora. Különböző programok, 
reformok elmaradását, illetve 
uniós támogatások elszalasztását 
lehet felróni a Gazdasági Minisz
térium számlájára, de a Pénzügy
minisztérium munkájával sincs 
teljesen megelégedve a szenátor, 
ugyanis ennél a minisztériumnál 
legalább másfél éve húzódnak 
az adótörvény fontos módosítá
sai. Gyerkó szükségesnek tartja 
a kormány átalakítását, de csak
is a DemokrataLiberális Párt 
minisztereinél tud elképzelni 
személycserét, mert a szövetség 
tárcavezetőinek munkájával tel
jesen meg van elégedve.

NyilVáNos
bocsáNAtkérés

Lezárult
a vizsgálat

Malina Hedvig 
ügyében

Dobroslav trnka szlovák fő ügy
ész  helyettes szerint véglege-
sen lezárult Malina Hedvig, a 
2006 augusztusában Nyitrán 
megvert szlovákiai magyar di-
áklány ügyének kivizsgálása, 
s már csak a bírósági szakértő 
kihallgatása van hátra Roman 
kvasnicának, a lány ügyvédjé-
nek jelenlétében.

MTI

Tegnap a főügyészhelyettes 
az aktuálne.sk szlovák hír
portálnak elmondta, még 

október folyamán a bírósági ítélet
nek is meg kellene születnie. „Ha az 
ügyvéd nem hozakodik elő olyan 
bizonyítékokkal, amelyek az ügyet 
újra elhúznák, az ügyészség kez
deményezésére már nem kerül sor 
újabb lépésekre” – tette hozzá Trnka. 
A főügyészhelyettes ugyanakkor azt 
mondta: a kormány döntése, hogy 
nyilvánosan bocsánatot kér Malina 
Hedvigtől, meglepte. Malina Hed
vig, aki időközben férjhez ment és 
két gyermek anyja, ennek ellenében 
visszavonná beadványát az európai 
emberi jogi bíróságon. Trnkának, 
aki korábban főügyész volt, nem 
tetszik, hogy a kormány döntését 
előzetesen nem egyeztette a fő
ügyészséggel, szerinte meg kellett 
volna várni a vizsgálat eredményét. 
Azt állítja, hogy a főügyészség még 
nyáron egy átfogó anyagot készített 
az igazságügyi minisztérium részé
re, amelyben összefoglalta az ügyet, 
az összes bizonyítékot és azt, miért 
is húzódott el annyira a kivizsgálás. 
Ennek az anyagnak a rövidített ösz
szefoglalóját – állítja Trnka – Lucia 
Zitnanská igazságügyminiszter is 
aláírta, ami a volt főügyész szerint 
azt jelenti, hogy a főügyészség érveit 
elfogadta. Malina Hedvig ügyvédje 
azt állítja, hogy még nincsenek in
formációi az ügy lezárásáról. „Ki kell 
várnunk, amíg megszületik a döntés 
a főügyészség elfogultságával kap
csolatos kifogásunkról” – jegyezte 
meg Roman Kvasnica. Az egykori 
diáklányt 2006. augusztus 25én 
verték meg Nyitrán, mert magyarul 
beszélt az utcán. 

POLITIKA

hírfolyam

> Nagykőrösön nem lesz rovásírá
sos névtábla. Nem állítanak rovásírásos 
helységnévtáblát Nagykőrös határában, 
mivel a fideszes többségű képviselőtes
tület elutasította a jobbikos képviselő 
ötletét, írja a Baon.hu. A névtáblák kihe
lyezéséhez a jobbikos Dénes Dénes kér
te a testület hozzájárulását. Körtvélyesi 
Attila alpolgármester átadott a jobbikos 
képviselőnek három rovással írt szavakat 
tartalmazó papírlapot és felkérte, hogy 

mutassa fel, melyikre jegyezték fel Nagy
kőrös nevét. A képviselő nem találta el, 
melyik a település rovásírásos neve. „Ha 
ön sem tudja elolvasni, akkor kinek ál
lítjuk? Akár latinul is kiírhatnánk. Nem 
látom a tábla kihelyezésének célját, ér
telmét” – válaszolt az alpolgármester. A 
12 tagú testület végül leszavazta az indít
ványt.

> 4,8 fokos földrengés volt Vrancea
ban. Tegnap hajnalban Richterskála sze
rinti 4,8as erősségű földrengés rázta meg 

Vrancea megye térségét, és a földmozgás 
Bukarestben is érződött. A közel 5ös 
erősségű földrengés 5 óra 40 perckor kez
dődött, és 134 kmes mélységben képző
dött. Az epicentrumában IVes intenzitá
sú mozgások keletkeztek.

> A bírók is lehetnek kettős állam
polgárok. Nem tiltják a bíróknak, hogy 
a román állampolgárságon kívül más ál
lampolgársággal is rendelkezzenek – han
goztatta tegnap a Legfelső Bírói Tanács. 
A testület azt követően nyilvánított véle

ményt, hogy egy magyar állampolgársá
gért folyamodó sepsiszentgyörgyi bírónő 
kérdéssel fordult a testülethez. Codreanu 
Melinda sepsiszentgyörgyi bírónő azért 
kereste meg a szakmai testületet, mert 
igényelni akarja a magyar állampolgársá
got, és ugyan nem tilos kettős állampol
gároknak állami posztot vagy tisztséget 
betölteniük, de meg akart bizonyosodni 
arról, hogy utólag sem éri majd hátrány. 
A tanács kimondta, hogy a bírói munka 
végzésében nem jelent akadályt a kettős 
állampolgárság.

Ország – világ
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kormáNyátAlAkítás A láthAtároN?

Maradnak a helyükön
az RMDSZ-es miniszterek

Kormányátalakítás. Pál Árpád szerint a legjobb váltás az lenne, ha átadnák az összes tárcát az RMDSZ-nek


