
Ismeretlen személyek ismét 
elhelyeztek a kolozsvári Má-
tyás király szoborcsoport elé 
egy olyan bronztáblát, amely 
Nicolae Iorga az egykori ma-
gyar uralkodóról írt vitatott 
mondatát tartalmazza. A pla-
kettet Csoma Botond városi ta-
nácsos vette észre véletlenül, 
majd értesítette László Attila 
alpolgármestert. Ugyanakkor 
az ötnyelvű üdvözlőtábla eltűnt 
a város bejáratától.

Hírösszefoglaló

Csoma Botond városi ta-
nácsos vette észre a szo-
bor előtti zöldövezeten 

elhelyezett plakettet. Szemtanúk 
arról tájékoztattak, hogy a most 
kitett bronztábla nem azonos a 
tavalyi restaurálás után eltávolí-
tott táblával, de az újabb is tartal-
mazza a korábbi Iorga-idézetet: 
„A csatában győzedelmes volt, 
csak saját nemzetétől szenvedett 
vereséget Moldovabányán, ami-
kor a győzhetetlen Moldva ellen 
indult.” 

Legelőször 1932-ben került 
fel a szoborra a Iorga-idézet, majd 
1940-ben, Észak-Erdély Magyaror-
szághoz való visszakerülése után el-
távolították, s csak 1992-ben, a na-
cionalista Gheorghe Funar, akkori 
polgármester idejében került vissza 
a talapzatra, engedély nélkül.

 A szobor áprilisi újraavatása 
után az ellenzéki Szociáldemok-
rata Párt (PSD) helyi szerveze-
te és néhány román akadémikus 
nyílt levélben kérte a restaurálás 
után eltávolított tábla visszahe-
lyezését. László Attila kolozsvári 

alpolgármester az MTI-nek el-
mondta: ismeretlenek engedély 
nélkül helyezték el most a táblát a 
talapzatot körülvevő gyepre.

Az alpolgármester rámuta-
tott: a Mátyás király szoborcso-
port a kiemelt védettséget él-

vező műemlékek közé tartozik, 
módosításokat csak a regionális 
vagy az országos műemlékvédel-
mi bizottság engedélyével lehet 
végrehajtani rajta, de senki nem 
kért e testületektől jóváhagyást a 
tábla elhelyezésére.
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> Marosvásárhely: nincs megállapo-
dás az RMDSZ, az EMNT és az MPP 
között. Egyelőre nem írta alá az RMDSZ 
azt a megállapodási szerződést, mely szerint 
a szövetség, az MPP és az EMNT közös 
polgármesterjelöltet állít Marosvásárhelyen, 
a kérdésben találkozót tartottak tegnap a 
pártok képviselői. Benedek István, a maros-
vásárhelyi RMDSZ elnöke kijelentette, egy 
ilyen protokollumot csak a szövetség or-
szágos vezetőségének beleegyezésével írhat 

alá, ezért két hét haladékot kért. A tegnapi 
találkozón arról nem tárgyaltak, hogy kit 
jelölnek majd Marosvásárhely polgármesteri 
tisztségére, az viszont már biztos, hogy Bor-
bély László nem indul a jövő évi helyhatósá-
gi választásokon.

> Május 28-ig zárva a marosvásárhelyi 
repülőtér. Javítják a fel- és leszállópályát a 
marosvásárhelyi repülőtéren, ezért mától 
május 28-ig zárva lesz a légikikötő. Össze-
sen 32 járatot töröltek. Reptéri illetékesek a 
munkálatok miatti reptérbezárásról ezelőtt 

egy hónappal értesítették a légitársaságokat, 
az utasok más repülőterekről induló járato-
kon kaptak helyet.

> Bűnbanda élén a belügyminisztériumi 
főtitkár? Visszahívták Laurenţiu Mironescut, 
a belügyminisztérium főtitkárát, mivel kide-
rült, a konstancai kikötőben feltárt csalások 
hozzá is visszavezethetők – jelentette be 
Traian Igaş tárcavezető. A visszahívott főtit-
kárt bevitték az Országos Korrupcióellenes 
Ügyosztályra kihallgatásra. Igaş elmondta, 
nem volt tudomása a DNA által folytatott 

vizsgálódásról, úgy tudja, a visszaéléseket 
Mironescu főtitkári kinevezését megelőzően 
követte el. A DNA és a határrendészek több 
magas rangú tisztségviselő lakását átkutat-
ták: nemcsak a főtitkárnál, hanem Mircea 
Baniaș szenátornál is házkutatást tartottak. 
A két magas rangú tisztségviselőt csempé-
szet és adócsalás miatt vizsgálják, Baniaș el-
len már beindult a bűnvádi eljárás. Bírósági 
források szerint a leváltott főtitkárt Kíná-
ból, származási iratok nélkül érkező árunak 
Bukarestben illegálisan történő továbbadása 
gyanúja miatt vizsgálják.

Ország – világ
IsMeretLeN tettesek gArázdáLkodtAk

A magyar felirat eltűnt, 
a Iorga-idézet megjelent

Kolozsvár Kisbács felőli bejáratánál eltűnt az a tábla, amely öt nyel-
ven – köztük magyarul – üdvözölte a városba érkezőket. A Szabadság 
kolozsvári napilap a hétvégén adott hírt arról, hogy péntek estétől 
ötnyelvű – román, magyar, német, angol és francia – köszöntőtábla 
üdvözli az érkezőket a Kincses Város három bejáratánál. Kolozsvár 
alpolgármestere, László Attila és a városi tanács több tagja elsőként 
a település erdőfeleki bejáratánál, majd Szászfenesnél és Kisbácsnál 
helyezte el a feliratokat. Az elkövetkező időszakban várhatóan 
Apahidánál, Kajántónál és Györgyfalvánál kerülnek majd ki hasonló 
üdvözlőszövegeket tartalmazó táblák – írta a lap. „Fontos lépésnek 
tartom, hogy többéves hosszú küzdelem után végre kikerülhettek a 
többnyelvű üdvözlőtáblák Kolozsvár határainál. Ez csupán az első 
lépés, de azt jelzi, hogy elindultunk a normalitás útján” – mondta a 
Szabadságnak adott exkluzív nyilatkozatában László Attila. Szerinte 
ezáltal beindult egy folyamat, reményei szerint mielőbb kikerülnek 
a város bejáratainál a román, magyar és német nyelvű helységnév-
táblák is.

Erre alapot a 2002-ben elfogadott tanácsi határozat és a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) önkormányzati képviselői 
által Kolozsvár multikulturális jellegének hivatalos felvállalásáért be-
terjesztett 11 pont szolgáltat. A Sorin Apostu polgármesternek átadott 
dokumentumban a szövetség önkormányzati képviselői a 2002. március 
7-én elfogadott 99. számú helyi tanácsi határozatra hivatkoznak. Ennek 
értelmében kérik, hogy helyezzék el a háromnyelvű helységnévtáblákat 
a város határainál: jelenjen meg románul, magyarul és németül a város 
neve, ezzel is tiszteletét fejezve ki a város multikulturális öröksége előtt.  
Az ötnyelvű üdvözlőszöveget tartalmazó panelek elhelyezése további 
lépést jelent ugyan a multikulturalizmus megjelenítése terén, de ez még 
nem oldja meg a helységnévtábla kérdését – vallják az RMDSZ-es ön-
kormányzati vezetők. A Szabadság ugyanakkor vasárnap este, kevéssel a 
lapzárta előtt kapta a hírt, hogy a Kisbács felőli bejáratnál eltűnt az ot-
tani ötnyelvű tábla. Több szemtanú szerint szombaton este a település-
tábla még a helyén volt, így vélhetően vasárnapra virradóra távolították 
el ismeretlenek.

Ismeretlenek a talapzat elé helyezték el a vitatott idézetet tartalmazó plakettet fotó: biró istván/krónika

gyerekNeveLés

Kóla és miccs  
a csecsemőknek

Az ország szegényebb részein 
élő szülőknek csupán halvány 
fogalmuk van arról, miként kel-
lene csecsemőkorú gyerekeiket 
gondozniuk – derül ki a World 
Vision gyermekek jólétének elő-
segítésével foglalkozó szervezet 
felméréséből.

A Dolj és Vâlcea megyében 
élő anyák a korai időszak-
ban nehéz ételekkel, pél-

dául töltött káposztával, kólával 
és miccsel táplálják pár hónapos 
gyerekeiket. A felmérésből az is ki-
derül, hogy a két megyében a szülő 
nők 2 százaléka a szülés beindulta 
után fordul először szakorvoshoz, 
negyedük nem tudja, hogy miért 
fontos a szoptatás, 22 százaléka 
csecsemőjét 2-3 hónapos korában 
elválasztja, 11 százaléka pedig ezt 
már a gyerek 1 hónapos kora után 
megteszi. 10 anyából 4 nem viszi 
orvoshoz gyermekét, amikor az 
nehéz légzéssel küszködik. Nincs 
fürdőszoba az olyan háztartások 90 
százalékában, amelyekben 0–2 éves 
gyerekek nevelkednek.

Kettős állampolgárság

Fico: veszélyes 
lenne a választójog 
robert Fico szlovák exkormányfő 
szerint beláthatatlan következmé-
nyekkel járhat a közép-európai ré-
gió stabilitására, ha a jövőben szlo-
vák állampolgárok választhatják 
meg a budapesti politikai vezetést.

„A szlovák–magyar ket-
tős állampolgárság ve-
szélyességét a Szlovák 

Köztársaság magyar állampolgárságú 
polgárainak adott választójogban 
kell látni. A gyakorlatban ez azt fogja 
jelenteni, hogy a jövőben a Szlováki-
ában élő emberek fogják megválasz-
tani a politikai vezetést Budapesten, 
aminek beláthatatlan következmé-
nyei lehetnek a régió stabilitására 
nézve” – fejtette ki az ellenzéki Irány-
Szociáldemokrácia (Smer) elnöke 
tegnap. „A magyar állampolgárság 
odaítélése a Szlovák Köztársaság ál-
lampolgárainak egy magyar törvény 
alapján történik, ami nyilvánvaló 
beavatkozás a Szlovák Köztársaság 
belügyeibe” – állította Fico.

elhelyezése után el is tűnt a többnyelvű tábla Kolozsvár bejáratainál


