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> Román trikolór Mátyáson. Egy nyug-
díjas férfi tegnap román nemzeti szalagot 
ragasztott a kolozsvári Mátyás-király szobor-
csoport talapzatára, két órával később a ko-
lozsvári köztisztasági vállalat alkalmazottjai 
eltávolították azt. A kolozsvári Szabadság 
internetes honlapján arról tudósított, hogy 
tegnap kora délután egy férfi jelent meg a 
román és a magyar állam által közösen res-
taurált szobornál, és a kolozsvári városháza 
által az emlékmű őrzésére kirendelt közös-

ségi rendőr jelenléte ellenére felragasztotta 
a talapzatra a román nemzeti színű szalagot. 
Ez utóbbin olvasható szöveg arra emlékez-
tet, hogy Mátyás király vereséget szenve-
dett 1467-ben Moldvabányánál a középkori 
Moldva fejedelemség akkori uralkodójától, 
a románok egyik legnagyobb nemzeti hő-
sétől, Ştefan cel Maretól. Erre a csatára utal 
egyébként a Nicolae Iorga román történész-
nek tulajdonított vitatott idézet is, amely 
azon a táblán olvasható, amelyet egy héttel 
ezelőtt helyeztek el a Kolozsvári Polgármes-
teri Hivatal tudomásával a szoborcsoport 

elé. Ezen ez áll: „A csatában győzedelmes 
volt, csak saját nemzetétől szenvedett veresé-
get Moldvabányán, amikor a győzhetetlen 
Moldva ellen indult.” Magyarország a tábla 
eltávolítását kérte a román külügyminiszté-
riumnál, ugyanis Budapest szerint ez a vita-
tott tábla feszültséget gerjeszt a magyarság 
és a románság kapcsolatában. Egy nappal 
korábban Füzes Oszkár, Magyarország 
bukaresti nagykövete csatlakozott ahhoz a 
kolozsvári magyarok interneten meghirde-
tett akciójához, amelynek kezdeményezői 
arra kérték a lakosságot, hogy aki nem ért 

egyet a tábla elhelyezésével, látogassa meg a 
szobrot, és virággal takarja el a vitatott fel-
iratot. A kolozsvári önkormányzat rendőre 
akkor közölte a nagykövettel, hogy csak a 
tábla mellé helyezheti a virágcsokrot, ezért 
Füzes a közelben lévő Márton Áron-szo-
bornál helyezte el a virágot. Kelemen Hu-
nor művelődési miniszter szerint a most 
elhelyezett feliratot nem hagyta jóvá az or-
szágos műemlékvédelmi bizottság, ezért azt 
törvénytelenül helyezték el. Ezzel szemben a 
kolozsvári városháza azt állítja, hogy törvé-
nyesen jártak el.
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Ország – világ
politika

Fogadást adtak tegnap a romániai 
magyar európai parlamenti képvi-
selők, Sógor Csaba, Tőkés László 
és Winkler Gyula abból az alkalom-
ból, hogy ma nyílik meg a Székely-
földi Képviseleti Iroda Brüsszelben, 
a Magyar Régiók Házában. Az ese-
mény a román pártok ellenkezését 
váltotta ki, a külügyminisztérium 
tegnap bekérette a bukaresti ma-
gyar nagykövetet és magyarázatot 
kért, hogy miért ad helyet egy ma-
gyarországi iroda a képviseletnek. 

hírösszefoglaló

Fogadást tartottak tegnap az Eu-
rópai Parlament brüsszeli épüle-
tében abból az alkalomból, hogy 

ma nyílik meg Székelyföld képviseleti 
irodája Brüsszelben. A számos magas 
rangú meghívott jelenlétében zajlott 
eseményen Székelyföld képviseletében 
az iroda megalakulását kezdeménye-
ző két székelyföldi megye, Hargita 
és Kovászna megye tanácsának elnö-
ke, Borboly Csaba és Tamás Sándor 
szólalt fel. „A Székelyföld polgárai – 
székelymagyarok, románok, cigányok 
– egyöntetűen az ország európai uniós 
csatlakozása mellett szavaztak, és négy 
évvel a csatlakozás után látható: annak 
több volt az előnye, mint a hátránya” – 
mondta Borboly Csaba, Hargita Me-

gye Tanácsának elnöke beszédében. 
Az elnök kitért arra, hogy komoly 
eredményeket értek el a fejlesztési for-
rások sikeres lehívásában, a Székelyföld 
gazdasági felzárkóztatásában. Köszö-
netet mondott az Európai Unió tagor-
szágai polgárainak, hogy szolidaritá-
suk révén számos fejlesztési projektet 
sikerült megvalósítaniuk, ezzel javítva 
a jellemzően vidékies Székelyföld élet-
minőségét. Tamás Sándor, Kovászna 
Megye Tanácsának elnöke elmondta: 
„Progresszív, haladó, virágzó euró-
pai régiót szeretnénk, ezért jöttünk 
Európa fővárosába bemutatkozni, és 
azért is, hogy meginvitáljuk a nagy-

világot mihozzánk. Ennek alapvető 
feltétele, hogy valós képet alkossunk 
magunkról otthon, és valós adatokat 
szolgáltassunk magunkról a világnak. 
Csak így érhető el, hogy a következő 
évek a felemelkedés évei legyenek. 
Feladatunk, hogy a Székelyföldön 
lakók összetartó erejének és verseny-
képességének növelésével megszilár-
dítsuk helyünket a világban. Vidé-
künk természeti adottságait, etnikai 
és kulturális sokszínűségét, valamint 
építészeti örökségeit tekintve egyér-
telműen Románia és Európa egyik 
legérdekesebb térsége, amelyet meg 
kell mutatnunk.”

MeGnyíLIK A SzéKeLyföLdI KépvISeLeTI IRodA BRüSSzeLBen

Külügy: maradjanak távol 
a magyar hivatalos személyek

A székelyföldi megyék küldöttségei a tegnapi fogadáson

Egyfordulós lesz 
a polgármester-választás

A korábbi kétfordulós helyett 
a jövő évi helyhatósági válasz-
tásokon egy fordulóban ren-

dezik meg a polgármester-választást 
– döntötte el tegnap a képviselőház. 
A parlament alsóháza módosította a 
2004-ben elfogadott helyhatósági vá-
lasztási törvényt úgy, hogy ezentúl az 
a polgármesterjelölt nyer majd, aki a 

legtöbb szavazatot kapja, függetlenül 
attól, hogy elérte-e vagy sem a leadott 
szavazatok 50 százalékát plusz egy 
voksot. Áprilisban a szenátus eluta-
sította az indítványt, de az utolsó szó 
joga a képviselőházat illette meg ebben 
a kérdésben, így már csak az államfő-
nek kell aláírnia a jogszabályt ahhoz, 
hogy az hatályba lépjen.

Bekérették a külügyminisztériumba a magyar nagykövetet

Bekérették a román Külügyminisztériumba Magyarország bukaresti 
nagykövetét, hogy tájékoztatást kérjenek tőle arról, miért ad otthont 
a brüsszeli Magyar Régiók Háza a székelyföldi irodának. A találkozón a 
román fél aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a brüsszeli székelyföl-
di képviseleti irodának a Magyar Régiók Háza ad otthont. A kiadott 
közlemény szerint a minisztériumban közölték: Bukarest a két ország 
stratégiai partnerségére való tekintettel elvárja, hogy egyetlen ma-
gyarországi hivatalos személy se vegyen részt a megnyitón. A román 
külügyminisztérium már pénteken kiadott egy közleményt, amelyben 
sajnálatosnak nevezte, hogy Brüsszelben egy szerinte nem létező, min-
denféle „alkotmányos és törvényes alap” nélküli közigazgatási-területi 
egység számára hoznak létre képviseletet.


