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> Kelemen Hunor: távolítsák el a 
Iorga-feliratot. A Iorga-féle feliratot tar-
talmazó tábla eltávolítását kérte a Műve-
lődési és Örökségvédelmi Minisztérium 
a Kolozsvári Polgármesteri Hivataltól, 
jelentette be Kelemen Hunor miniszter, 
a Romániai Magyar Demokrata Szövet-
ség elnöke. 

Jelen pillanatban a kolozsvári Főtéren 
álló szoborcsoportot övező gyepen két 
tábla fekszik. A tervrajzban feltüntetett 

helyen a Iorga-idézet, tőle jobbra a négy-
nyelvű tábla helyezkedik el. 

Utóbbin román, magyar, német és angol 
nyelven a következő felirat szerepel: Mátyás 
király lovas szobra. Fadrusz János alkotása. 
Felavatták 1902. október 12-én. A másik 
tábla kizárólag román nyelvű, rajta a felirat: 
„1932 – a szobor talapzatára egy, Nicolae 
Iorgától, a nagy történésztől származó idé-
zet került: A csatában győzedelmes volt, 
csak saját nemzetétől szenvedett vereséget 
Moldovabányán, amikor a győzhetetlen 
Moldva ellen indult. 2010 – restauráláskor 

megtartották a Fadrusz János által elhelye-
zett Matthias Rex-feliratot a szoborcsopor-
ton, amellyel az alkotó megnyerte az 1894-
ben kiírt pályázatot” – áll a táblán. 

„A tervek és az engedély szerint, vala-
mint többek között Apostu kézjegyét is tar-
talmazó, hozzánk eljuttatott átiratban egy 
négynyelvű tábla elhelyezésére vonatkozó 
kitétel szerepel” – mondta el a Transindex 
internetes portálnak Kelemen Hunor kul-
turális miniszter, aki kérte a Kolozsvári 
Polgármesteri Hivataltól a Iorga-idézetet 
tartalmazó tábla eltávolítását, amelynek 

helyébe a négynyelvű táblának kell kerül-
nie, amint azt a tervrajz is előírja. Kelemen 
kijelentette, amennyiben a polgármesteri 
hivatal nem siet eljárni, úgy a rendőrséghez 
fordul – hiszen egy A kategóriájú műem-
lékről van szó. 

„Aki az éj leple alatt vagy hajnalban 
ilyent tesz, az becsületes szándékkal nem 
járhat el” – sommázott, hozzátéve, hogy 
a polgármesteri hivatal ferdít, amikor azt 
nyilatkozza, hogy a négy nyelven felirato-
zott plaketten kívüli egyéb feliratozásra 
létezik engedély.
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Ország – világ
politika

Átlagosan teljesítettek, ami a par-
lamenti  munkát illeti a Hargita 
megyei honatyák. A Közpolitikák 
Intézete azt vizsgálta, ki hányszor 
szavazott, illetve ki mennyit dolgo-
zott a parlamentben, a Hargita me-
gyei eredményeket elolvashatják 
a mellékelt táblázatban.

hírösszefoglaló

A képviselők és szenátorok 
mun káját elemezte a Köz-
politikák Intézete (IPP) a 

mandátum felére, a 2008. decem-
ber és 2010. december közötti idő-
szakra. Hargita megyéből két név 
került fel a toplistákra: Pál Árpád 
és Verestóy Attila. Az IPP adatolása 
szerint a gyergyói képviselő és az ud-

varhelyi szenátor benne van a leg-
kevesebb törvénykezdeményezéssel 
rendelkező honatyák csoportjában. 
Pál Árpádnak a mandátuma feléig 
öt törvénykezdeményezése volt, 
sajnos mindegyik eredménytelen. 

Verestóy Attila az IPP szakemberei 
szerint négy törvénytervezetet dol-
gozott ki, egyikből sem lett jogsza-
bály. A legtöbb törvénytervezetet 
benyújtó honatyák között nincs 
Hargita megyei. 

A jelenlétnél Hargita megye ösz-
szességében átlagosan teljesített. A 
képviselőházban a jelenlét a végső 
szavazásoknál a megyére levetítve 
58,7 százalék, a szenátusban 52,2 
százalék volt az említett időszakban. 
Az RMDSZ-frakciók átlagjelenléte 
a végső szavazásnál meghaladja a 77 
százalékot.

Országosan a legtöbb hiányzással 
Crin Antonescu, Viorel Hrebenciuc 
és Dan Voiculescu rendelkezik. Az 
IPP jelentéséből az is kiderül, hogy 
a két év mandátum alatt a képviselők 
közel ötven napot (nyolcórás munka-
nappal számolva) töltöttek a plénum-
ban, míg a szenátorok 56 napot. 
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Hogyan dolgoztak 
a Hargita megyei honatyák?

Az RMDSZ-frakciók átlagjelenléte a végső szavazásoknál meghaladta a 77 százalékot

A Román fejlesztési Bank Rt.
– Groupe Société Général –

a következő ingatlanok eladására szervez nyilvános árverést  
Demeter Tiberiu Claudiu banki végrehajtó révén:

– Csíkszereda, Tető utca 13. szám, B lépcsőházában lévő 1-es számú, 4 
szobából, konyhából, kamarából, fürdőszobából álló, erkélyes lakás, amely a 
csíkszeredai lakhelyű (Tető utca 13. szám, B lépcsőház, 11-es lakrész) Mocrei 
Dan és Mocrei Ileana jelzálogkezesek tulajdonát képezi.

Kikiáltási ár: 201 700 lej.
– 1073 m2-es terület, amelyre 65 m2 beépített felületű 103,87 m2 lefejtett 

felületű lakás (földszint + manzárd) épült, s amely a Csíkszeredában, a Hargi-
ta utcában található, a csibai zónában, amely csíkszeredai lakhelyű (Decemberi 
Forradalom u. 3/B/4-es lakrész) Grecu Vasile és Grecu Maria jelzálogkezesek 
tulajdonát képezi. 

Kikiáltási ár: 173 500 lej.
– 82,30 m2 hasznos felületű, négyszobás, konyhás, fürdőszobás, mellékhe-

lyiséges, előszobás, lomtáras, kéterkélyes lakás, Csíkszereda, Decemberi Forra-
dalom u. 3/B/4-es lakrész, amely a csíkszeredai lakhelyű (Decemberi Forrada-
lom u. 3/B/4-es lakrész) jelzálogkezesek tulajdonát képezi.

Kikiáltási ár: 202 800 lej.
– 1073 m2-es terület, amelyre 65 m2 beépített felületű 103,87 m2 lefejtett 

felületű lakás (földszint + manzárd) épült, s amely Csíkszeredában, a Hargita 
utcában található, a csibai zónában, amely a csíkszeredai lakhelyű (Tető utca 
13/B/11-es lakrész) Mocrei Dan és Mocrei Ileana jelzálogkezesek tulajdonát 
képezi.

Kikiáltási ár: 173 500 lej.
Továbbá árverésre kerülnek a következők:
– 2008-as évjáratú Pape Modell márkájú 24 5x 640 DJF-es fóliaragasztó 

gép, amely a Melb Rom Kft. tulajdona. Kikiáltási ár: 76 000 lej + áfa.
– 2001-es évjáratú Mark Andy Model 820 típusú nyomdaipari gép (azo-

nosító száma 5770), amely az Ultim-I Kft. tulajdona. Kikiáltási ár: 69 000 lej 
+ áfa.

Az ajánlattevőknek az árverésen való részvétel végett a banknál letétbe kell 
helyezniük a kikiáltási ár 10 százalékát képező garanciát.

Az árverésekre június 9-én kerül sor.

Bővebb felvilágosítás Demeter Tiberiu Claudiu banki végrehajtónál,  
Marosvásárhely, Călăraşilor u. 11. szám,  
telefon: 0265–207415 és 0746–246872.

MÜTF Egyesület – Felnőttképző Központ
Kárpát-medencei tudáshálózatban a MÜTF

2011. május 20–22. között a MÜTF küldöttsége részt vett Magyarkanizsán 
(Vajdaság, Szerbia), a CNESA Oktatási és Művelődési Intézmény szer-
vezésében az Összehangolt hálózatfejlesztő képzések Kárpát-medencei 
klaszterben című konferencián.

 A háromnapos találkozó alkalmat adott arra, hogy a tudásklaszter tagjai 
bemutathassák saját térségük felnőttképzési helyzetét, kilátásait, valamint az 
oktatásmenedzsmentben elért eredményeiket és megfogalmazzák stratégiá-
jukat.

A konferencia előadói a PannonForrás Első Kárpát-medencei Fejlesz-
tési és Tudásklaszter tagjai, térségi intézmények képviselői Felvidékről, 
Kárpátaljáról, Partiumból, Erdélyből, Magyarországról és Délvidékről. A 
konferencia védnöke ifj. dr. Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács el-
nöke volt, aki bemutatta az MNT középtávú oktatásfejlesztési stratégiáját 
és annak következetes és hatékony végrehajtási tervét.

A konferenciát a Kárpát-medencei határokon átnyúló felnőttképzési 
hálózat továbbfejlesztése érdekében való közös gondolkodás jellemezte. 
A MÜTF felnőttképzési stratégiája szervesen illeszkedik a PannonForrás 
tudásklaszter elképzeléseihez, ezáltal a MÜTF – mint az első Kárpát-me-
dencei fejlesztési és tudásklaszter tagja – Székelyudvarhelyt is becsatornáz-
ta a Kárpát-medencei tudáshálózatba.

66 éves volt A KolozsvÁRI nyelvész
és IRodAlomtöRténész

Elhunyt Cs. Gyimesi Éva
Életének hatvanhatodik évé-

ben tragikus körülmények kö-
zött elhunyt Cs. Gyimesi Éva 
kolozsvári nyelvész, irodalom-
történész és Pulitzer-emlékdíjas 
publicista. 1945-ben született 
Kolozsváron, a Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem Bölcsészet-

tudományi Karán végzett 1968-ban, 1994-től 1998-
ig az irodalomtudományi tanszék vezetője volt.

A Ceaușescu-diktatúra idején az egyik megha-
tározó egyénisége volt az erdélyi és a kolozsvári 

értelmiségi ellenzéknek. A Securitate ezért folya-
matosan megfigyelés alatt tartotta őt és családját. 
Megfigyelési aktáját utólag maga Cs. Gyimesi 
Éva dolgozta fel és adta közre kötetben saját 
megjegyzésekkel ellátva. A Szem a láncban című 
könyv 2009-ben jelent meg. Részt vett 1989 után 
az RMDSZ megalapításában, 1994-től 1995-ig 
a szövetség országos magyar oktatási ügyekért 
felelős alelnöki tisztségét is betöltötte. A rend-
szerváltás után számos romániai magyar és ma-
gyarországi napilapban, folyóiratban jelent meg 
publicisztikája.

Élete során számos kitüntetésben részesült, egye-
bek mellett 1991-ben a Romániai Magyar Írók Szö-
vetségének díját, 1995-ben a Pro Cultura Hungarica 
díjat, 1996-ban pedig a Magyar Köztársasági Érdem-
rend Tisztikeresztjét kapta meg.

A Hargita megyei RMDSZ-es képviselők és szenátorok jelenléte
a végső szavazásoknál

1. Pál Árpád, képviselő – 91,10 százalék;
2. Gyerkó László, szenátor – 79,10 százalék;
3. Korodi Attila, képviselő – 70,50 százalék;
4. Antal István, képviselő – 34,10 százalék;
5. Kelemen Hunor, képviselő – 28 százalék (a kormánytagoknak 

nem kötelező a jelenlét a szavazásokon);
6. Verestóy Attila, szenátor – 25,40 százalék.


