Scris de aolteanu pe 05 iunie 2012, 09:53

Presedintele Parlamentului ungar, Kover
Laszlo, "insista" sa vina marti in Romania
Presedintele Parlamentului Ungariei, Kover Laszlo, soseste marti in judetul
Mures pentru a sustine candidatii Partidului Civic Maghiar (PCM). Vizita de
azi are loc in pofida rugamintii adresate de presedintii Senatului si Camerei
Deputatilor, Vasile Blaga si, respectiv, Roberta Anastase, ca ea sa fie amanata
pana dupa alegeri "pentru evitarea eventualelor neintelegeri". Intr-o scrisoare
de raspuns, Kover a aratat ca "insista" sa vina in Romania, pe care nu o va
vizita insa in calitate de demnitar public.
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In scrisoarea presedintelui Parlamentului maghiarl, se arata ca acesta va efectua o vizita
neoficiala in Romania, o tara prietena, ca persoana privata, ca politician, ca presedinte de onoare
al Partidului Civic Maghiar (PCM) si nu in ultimul rand ca cetatean european. Kover Laszlo a
subliniat totodata ca, inaintea diferitelor alegeri, politicienii romani au efectuat vizite similare in
Republica Moldova si Spania, pentru a sustine fortele politice romanesti locale in mod
democratic. Politicianul maghiar si-a exprimat speranta ca va putea dispersa ingrijorarile politice
si a cerut partii romanesti sa il informeze imediat daca exista vreun obstacol legal pentru vizita sa.
Presedintele PCM Mures, Laszlo Gyorgy, preciza luni, intr-o conferinta de presa, ca Kover Laszlo
va veni azi in Romania pentru a sustine candidatii partidului in opt localitati din judet - printre care
Targu Mures, Sighisoara, Acatari, Miercurea Nirajului si Sovata. Marti seara, de la ora 19.00, el

va participa la festivitatea de inchidere a campaniei PCM la Targu Mures.
Luni, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului Romaniei i-au transmis lui Kover Laszlo o
scrisoare prin care i-au comunicat ca ar fi util sa-si amane vizita planificata in Transilvania in
perioada campaniei electorale "pentru evitarea eventualelor neintelegeri" si ingerinte. Anastase si
Blaga au precizat ca seful Parlamentului de la Budapesta ca este binevenit in Romania oricand
dupa desfasurarea alegerilor locale.
Presedintele PCM Covasna, Kulcsar Terza Jozsef, a reactionat afirmand ca Parlamentul
Romaniei nu ii poate interzice lui Kover sa mearga in Transilvania, libera circulatie fiind un drept
al oricarui cetatean al Uniunii Europene.
Liderul PCM Covasna a mai apreciat ca scrisoarea a fost formulata inclusiv "la presiunea
UDMR", intrucat mai multi lideri ai Uniunii au sustinut ca Kover nu ar trebui sa se amestece in
campania pentru alegerile locale din Romania.
Kover Lazslo a provocat iritarea autoritatilor romane dupa ce a declarat duminica trecuta, la
sosirea la Ohorheiu Secuiesc, unde urma sa aiba loc reinhumarea scriitorului Nyiro Jozsef, care
a fost anulata, ca "a fost foarte surprinzator comportamentul neprietenos, necivilizat si barbar al
noului Guvern roman de a-i refuza lui Nyiro posibilitatea de a se odihni in pamantul natal" si ca "a
existat o adevarata vanatoare dupa urna cu cenusa" acestuia.
In urma cu cateva zile, un comunicat al Guvernului roman arata ca Executivul de la Bucuresti isi
mentine o atitudine ferma de a considera drept inacceptabila inhumarea poetului maghiar Nyiro
Jozsef pe teritoriul Romaniei, decizie bazata pe faptul ca acesta a fost o persoana recunoscuta
pentru pozitiile sale anti-romanesti, anti-semite si pro-fasciste. Documentul mai preciza ca, in
viziunea lui Victor Ponta, declaratiile facute pe aceasta tema de unii oficiali maghiari, printre care
se numara inclusiv presedintele Parlamentului ungar, "nu sunt in linia relatiei de buna-vecinatate
dintre statul roman si cel maghiar".
Sambata, Ponta i-a cerut omologului sau maghiar, Viktor Orban, sa se distanteze de declaratiile
lui Kover. Secretarul de presa al lui Viktor Orban i-a raspuns insa ca Ungaria considera cazul mai
mult un act de reverenta decat unul de natura politica.
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Premierul maghiar a refuzat sa se intalneasca cu Ponta. Orban
se va intalni in schimb cu Basescu
ADRESA: http://crct.ro/nhy0
Premierul maghiar Viktor Orban, care se afla inca de joi seara in Romania, a refuzat sa
aiba o intalnire cu omologul sau roman Victor Ponta, transmite Antena 3. Seful Executivul
de la Budapesta urmeaa in schimb sa se intalneasca vineri cu presedintele Traian
Basescu.
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