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> Közvélemény-kutatás. A Pro Demo
cra tia Szervezet felkérésére végzett a 
CCSB felmérést. Ebből kiderült: ha jövő 
vasárnap lennének a helyhatósági választá
sok, a válaszadók 43%a menne el szavazni, 
közülük pedig a legtöbben, 59%os arány
ban a SzociálLiberális Szövetségre (USL) 
adnák le a voksukat. Ezt a PDL követi 21 
százalékkal, a még be nem jegyzett Nép
párt 9, a NagyRománia Párt 3, a Román 
Ökológiai Párt 2, az RMDSZ, az UNPR, 

a PNG és a Zöld Párt pedig 11 százalékot 
kapna. Amennyiben az USLben szövetke
zett pártok külön indulnának, a PSD 33, 
a PNL 27, a PDL pedig 9 százalékos tá
mogatottságra számíthatna. A válaszadók 
35%át „nagyon”, 20%át „eléggé”, 17%át 
„kevéssé”, 25%át pedig „nagyon kevéssé 
vagy egyáltalán nem” foglalkoztatják a vá
lasztások. A megkérdezettek háromnegye
de szerint Románia téves irányba tart. Ami 
a közéleti személyiségek megbízhatóságát 
illeti, a lista élén Mugur Isărescu, a Jegy
bank elnöke áll 59%kal, őt Bukarest fő

polgármestere, Sorin Oprescu követi 56%
kal. Crin Antonescuban a megkérdezettek 
43 százaléka bízik, Daniel pátriárkának 41 
százalék szavazna bizalmat. Victor Ponta 
és Mircea Geoană 37, illetve 36 százalékot 
kapott a jelenlegi felmérésben. A CCSB 
felmérése 1004 személy megkérdezésével, 
+/3,2% hibahatárral készült.

> Incidens miatt félbeszakították a 
Murdochsajtóbirodalom két vezetőjének 
tegnapi londoni parlamenti meghallgatá
sát. Rupert Murdoch és fia, James meg

hallgatása – amelyet a két hete kirobbant 
súlyos sajtóetikai botrány ügyében kezde
ményezett a londoni alsóház médiabizott
sága – a tervezett egy óra helyett már két 
és fél órája tartott, és éppen a befejezésé
hez közeledett, amikor a hallgatóságból 
egy fiatalember odarohant az idősebbik 
Murdochhoz, és „kapzsi” felkiáltással 
valamilyen fehér festék vagy habszerű 
anyaggal teli tányért próbált hozzávág
ni. A fiatalembert azonnal őrizetbe vet
ték és kivezették, a meghallgatást pedig 
felfüggesztették.

Ország – világ

hirdetések

A Bolyai Kezdeményező Bizott-
ság (BKB) magára vállalta azt 
az akciót, amelynek keretében 
Kolozsváron egy négynyelvű 
műanyag felirattal takarták le a 
helyi polgármesteri hivatal által 
májusban a Mátyás király-szo-
borcsoport elé elhelyezett vita-
tott táblát.

hírösszefoglaló

Május 23án jelent meg a 
Mátyás királyszobor
csoport előtti füves ré

szen egy olyan bronztábla, amely 
tartalmazza egyebek között a 
Nicolae Iorgának tulajdonított 
idézetet: „A csatában győzedelmes 
volt, csak saját nemzetétől szen
vedett vereséget Moldvabányán, 
amikor a győzhetetlen Moldva el
len indult.”

Először 1932ben került fel 
a szoborra ez az idézet, amelyet 
1940ben ÉszakErdélynek Ma
gyarországhoz kerülése után eltá
volítottak, majd Gheorghe Funar 
nacionalista volt kolozsvári polgár
mester helyeztette el ismét a táblát 
a szobor talapzatára 1992ben. A 
szoborcsoport 2010ben befejező
dött felújítása során eltávolították 
a táblát. A most ismét elhelyezett 
tábla nem azonos a Funarfélével, 
de ugyanezt a Iorgaidézetet tar
talmazza.

A kulturális minisztérium sze
rint az önkormányzat törvénytele
nül helyezte el a táblát, ugyanis ilyen 
tartalmú felirat elhelyezésére nem 
volt engedélye a műemlékvédelmi 

bizottságtól. Ennek ellenére a tábla 
még most is a szobor előtt van.

Az önálló erdélyi magyar fel
sőoktatásért küzdő BKB tegnapi 
közleményében közölte: bár nem 
tartozik szervezetük profiljába az 
ilyen jellegű tevékenység, négy
nyelvű – román, magyar, német és 
angol – fedőfeliratot ragasztottak 
tegnap hajnalban a BKB szerint 
történelemhamisító és a magyarsá
got sértő önkormányzati táblára.

A BKB szerint a fedőfelirat 
nem sértő és nem offenzív, és a 
román–magyar közös múltra tesz 
utalást. A felirat magyar szövege: 
„A szobor mellékalakjai balról 
jobbra: Magyar Balázs és Kinizsi 
Pál hadvezérek, Báthori István 
erdélyi vajda, és Szapolyai István, 
Bécs kormányzója. Ştefan cel 
Mare moldvai fejedelmet a Ma
gyar Balázs által vezetett székely 
csapatok is támogatták a törökök

kel vívott 1475ös, győztes vászlói 
csatában.”

A Szabadság című kolozsvári 
napilap információi szerint már 
tegnap reggel eltávolították az 
önkormányzati bronztábláról a 
BKBs feliratot, amelyet a szer
vezet által a médiához eljuttatott 
képek szerint Hantz Péter, a BKB 
ügyvivő alelnöke és Soós Sándor, 
az Erdélyi Magyar Ifjak alelnöke 
helyezett el.

Pár óráig csuPán

Eltakarták a Mátyás király-szoborcsoport elé 
elhelyezett vitatott táblát
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Megtalálták 
az eltűnt 

robbanótölteteket
Megtalálták azokat a robbanótöl-
teteket, amelyek egy fegyverszál-
lító vonatról tűntek el a minap – 
közölték hétfőn este a hatóságok.

Arakétára szerelhető 64 rob
banótöltet rejtélyes módon 
tűnt el a hétvégén. A híradás

ok bírói jelentésekre hivatkozva tud
ni vélték, hogy a fegyverszállító sze
relvény a Brassó megyei Zernyestben 
működő fegyvergyárból indult 
Bulgáriába. A hivatalos papírokkal 
rendelkező exportárut szállító vona
tot csendőrök őrizték. A szerelvény 
a bolgár határig állítólag háromszor 
állt meg, és amikor a Giurgiu megyei 
stăneştii állomásra érkezett, az otta
ni alkalmazottak észrevették, hogy 
az egyik vagonról hiányzik a pecsét. 
Szombaton a rendőrség megvizsgálta 
a vagon rakományát, és kiderült, hogy 
a vonatról eltűnt négy, egyenként 16 
rakétatöltetet tartalmazó láda. A 
hatóságok mindazonáltal közölték, 
hogy a töltetek nem jelentenek ve
szélyt a lakosságra, mert csak rakétára 
szerelve volnának működőképesek. 
A robbanótölteteket tartalmazó lá
dákat sértetlenül megtalálták a Buka
resttől északra lévő Chitila falu vasúti 
megállója mellett. Többet nem tudni 
az ügyről, mert a nyomozás még tart. 
A bolgár gazdasági minisztérium kö
zölte, hogy a töltetek 122 milliméte
res Grad rakétához valók, amelyet ál
talában járműre szerelt rakétavetőből 
lőnek ki. A működésképtelen alkatré
szeket tartalmazó fegyverszállítmány 
a Balkán egyik legnagyobb fegyver
gyárába, a szopoti VMZbe tartott 
újrafeldolgozás céljából.

Az R.V.A. Mureş Insolvency Specialists S.p.R.l.
– Marosvásárhely, G-ral Gheorghe Avramescu u. 4. szám– 

a csődbe ment NEGRO Kft. jogi felszámolói minőségében közli, hogy 
nyilvános árverést szervez az adós cég ingó javainak értékesítésére: 

– USB pen drive (memóriakártya) – kikiáltási ár 45 lej;
– 3 Taurus típusú szék – kikiáltási ár 50 lej/db.

Az árverésre 2011. július 25én 13 órakor kerül sor a jogi felszá
moló székhelyén, és azt hetente megismétlik hétfői napokon ugyan
abban az órában a javak értékesítéséig.

Bővebb felvilágosítás a 0265–269700-as, valamint 
a 0745–234820-as telefonszámokon. 


