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Felakasztaná az OLÁH miniszterelnök azokat, akik székely zászlót tqznek ki

Sindzse, vasárnap 14 január 2018 - 10:30:32

Mihai Tudose román miniszterelnök szerint nem kell túl nagy jelentQséget tulajdonítani annak, hogy a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), a Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)
közös állásfoglalást írt alá az erdélyi magyar autonómiaelképzelések összehangolásáról.
Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezetQ elnöke reagált a miniszterelnök azon szavaira is, amelyek nem jól
hallatszottak a tévéadásban, ekkor ugyanis arról beszélt, hogy felakasztják a helyi felelQsöket, ha valahol kitqzik
a székely zászlót.

A miniszterelnök szerdán késQ este telefonon nyilatkozott a témáról a Realitatea hírtelevíziónak, amely egész estés
mqsort szánt a romániai magyar kérdésnek. A miniszterelnök kijelentette: a magyar pártok felvetését nem szabad
figyelmen kívül hagyni, alábecsülni sem kell, de túlságosan nagy jelentQséget sem kell tulajdonítani neki.

"Az a véleményem, hogy ez csak az idei évre vonatkozik. Egy zászlókitqzési kísérlet, hogy mi rájuk vessük
magunkat, hogy nekik aztán legyen okuk ránk vetni magukat. Így pedig a centenárium éve (Erdély és Románia
egyesülése centenáriumának az éve) a mosogatólé szomszédok közötti egymásra loccsantásának az
éve legyen"

fogalmazott a miniszterelnök. Mihai Tudose arra is kitért, hogy az autonómiaterveket összehangoló magyar pártok nem
képviselnek jelentQs politikai erQt Romániában.

"Ezek ott vannak náluk (a magyaroknál) az udvarban. Nem kell semmibe
venni Qket, de nem is kell nagyon lobbanékonyan viszonyulni a
kérdéshez"
jelentette ki a miniszterelnök, akinek a rossz telefonos kapcsolat miatt a stúdióban ülQk is csak részben értették a
nyilatkozatát. A mqsorvezetQ kérdésére, hogy akkor az az ön válasza, hogy ez (az autonómia) kizárt? Mihai
Tudose azt felelte: nem lehet szó róla

. A mqsor résztvevQi rendkívül súlyosnak tartották, hogy a romániai magyar

pártok Szili Katalin magyar miniszterelnöki megbízott közvetítésével jutottak azonos álláspontra az autonómia
kérdésében, és azt is sérelmezték, hogy a román kormány nem tiltakozott emiatt.
székelységet

A miniszterelnök megfenyegette a

A magyar autonómiatörekvésekkel kapcsolatos nyilatkozata visszavonására és bocsánatkérésre

kérte Mihai Tudose román miniszterelnököt Porcsalmi Bálint, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ)
ügyvezetQ elnöke. Román nyelvq bejegyzésében Porcsalmi felelQtlennek és a miniszterelnöki tisztséghez
méltatlannak minQsítette a román kormányfQ nyilatkozatát, amellyel leplezetlenül megfenyegette a székelyföldi
magyar közösséget .

"A miniszterelnök vagy nem tájékozott, vagy semmit nem értett meg az
RMDSZ arra vonatkozó javaslatából, hogy kezdQdjön Qszinte
párbeszéd a románokkal az autonómiáról"

http://www.bendeguz.info/news.php?item.678
Oldal 2/2

fogalmazott Porcsalmi Bálint. Hozzátette: Mihai Tudose jelezheti, hogy nem ért egyet egy nyilatkozattal vagy egy politikai
projekttel, de nem küldheti akasztófára azokat, akik nem értenek egyet vele . A politikus arra utalt, hogy idQközben a
Dcnews.ro portál közzétette a miniszterelnök teljes nyilatkozatának a leiratát. Ebben azok a részek is szerepelnek, amelyek
a szerda esti tévéadásban a rossz telefonkapcsolat miatt alig voltak kivehetQek. E leírás szerint a kormányfQ a
következQket is mondta:

"Ugyanaz lesz a válaszom, mint amikor, nem tudom milyen nap
alkalmából, zászlót próbáltak kitqzni. Ekkor világossá tettem,
hogy ha az a zászló lobogni fog a szélben, ott fognak lengeni
mellette a helyi felelQsök is."
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