
Magyar nyelvű Kolozsvár táblával fényKépezKedteK

Magyar állampolgárokat kísértek be
a rendőrségre Kolozsváron

Magyar állampolgárokat kísértek 
be tegnap hajnalban a rendőrség-
re Kolozsváron „közerkölcs elleni 
vétség és csendháborítás gyanú-
jával”, mivel a város bejáratánál 
fényképezkedni kezdtek egy ma-
gyar nyelvű „Kolozsvár” feliratú 
helységnévtáblával.

Hírösszefoglaló

Szilágyi Mátyás kolozsvári fő-
konzul az MTI-nek elmondta: 
egy magyar állampolgári beje-

lentés szerint hajnali két óra körül 
hat, magát magyar állampolgárnak 
valló személy magyar nyelvű felira-
tot helyezett el a város Torda felőli 
bejáratánál. A bejelentést tevő ma-
gyar állampolgár már a rendőrségről 
hívta a főkonzulátust. Elmondása 
szerint mind a hatan miskolciak, 
a rendőrség előállította őket, jelen 
pillanatban a kolozsvári rendőrsé-
gen tartózkodnak. A magyarországi 
kirándulócsoport – négy férfi, egy 
nő és egy tízéves gyerek – erdélyi 
kirándulásról indult haza, meg-
álltak Kolozsvár bejáratánál, ahol 
fényképezkedni kezdtek egy „Ko-
lozsvár” feliratú helységnévtáblával, 
amit egy ócskapiacon vásároltak.

Miklós Árpád matematika-fizika 
tanár, aki a hírek szerint az előállí-
tott személyek között van, a sajtónak 
elmondta: „Mi nem vagyunk ro-

mánellenesek. Letartóztattak, mint 
valami bűnözőket, és ujjlenyomatot 
vettek tőlünk. Elvették az iratain-
kat, és nem tudjuk, mikor engednek 
el. Nem tettünk semmi rosszat. Ne-
künk ’Cluj-Napoca’ (Kolozsvár ro-
mán elnevezése – a tud.) nem jelent 
semmit, de Kolozsvár a történelmet 
jelenti. Csak fényképezkedni akar-
tunk a táblával, nem otthagyni. Ma-
gunkkal vittük volna. Máskülönben 
van egy másik táblánk is, Torda ma-
gyar nevével. Magyarországon ezért 
nem büntetnének meg”. Alma Bruja 
Brehariu, a Kolozs megyei rendőrség 

szóvivője az MTI-nek telefonon azt 
mondta: nincs szó őrizetbe vételről. 
A hivatalos rendőrségi közlés arról 
szól: a kolozsvári rendőrök „felde-
rítették”, hogy négy magyarországi 
illetőségű személy (az 56 éves M. Ár-
pád, a 43 éves B. Lajos, a 27 éves M. 
Árpád Ferenc, valamint az 53 éves T. 
Levente magyar nyelvű helységnév-
táblát helyezett el a helyszínen, majd 
gépkocsijukban (amelyben a 43 éves 
B. Ildikó és egy tízéves gyermek ült) 
találtak egy másik magyar nyelvű 
helységnévtáblát Torda felirattal. A 
rendőrségi szóvivő szerint a magyar 

állampolgárokat „közerkölcs elleni 
vétség és csendháborítás” gyanújával 
bekísérték a rendőrségre.

Szilágyi Mátyás az MTI-nek el-
mondta: a főkonzulátus mindent 
megtesz a történtek tisztázása ér-
dekében, különös tekintettel arra, 
hogy az előállítottak között van egy 
tízéves gyermek is. A képviseletnek 
tájékozódnia kell arról is, hogy a ha-
tóságok szerint a magyar állampol-
gárok milyen szabályokat sértettek 
meg, s hogy a rendőrségi intézkedés-
nek milyen jogi alapja van – mondta 
a főkonzul.

„Nagy felfedezés”. A magyar turisták autójában a rendőrök találtak egy Torda feliratú táblát is

az eMI-tábor
táMogatása MIatt

Borbolyt kritizálja 
a Népszava

az eMI-tábor évek óta borzolja a 
román és magyar kedélyeket, írja 
tegnapi cikkében a népszava. 

Az erdélyi magyar táborok 
megosztottságáról írást 
köz lő (Tusványos, MIÉRT-

tábor, Félsziget, EMI-tábor) magyar-
országi lap szerint az igazi vita a körül 
alakult ki, hogy Borboly Csaba a me-
gyei tanács élére való megválasztása 
óta az intézmény támogatja a ren-
dezvényt, ahol „jelen vannak ugyan a 
magyar szélsőjobboldal politikai kép-
viselői, a Hatvannégy Vármegye és 
hasonló magyarországi szervezetek, 
a magyar rock szélsőjobboldalinak 
tartott zenekarai, de neves előadók is 
elfogadják a meghívást”. „RMDSZ-
politikusok, újságírók tiltakoztak 
(hogy közpénzből van támogatva a 
rendezvény – szerk. megj.), de Bor-
boly nem lépett vissza” teszi hozzá a 
cikkíró.

A magyar baloldali lap cikkéről 
Borboly lapunknak megjegyezte: 
„A gyergyószentmiklósi EMI-tábor 
közeledtével már megszoktam, hogy 
egyes újságok kétségbe vonják a tábor 
megyei tanácsi támogatottságának 
indokoltságát.” A megyei tanács el-
nöke szerint őt nem zavarja ez a kriti-
ka, hiszen ő a rendezvényben nem az 
ideológiát látja. „Ez engem nem zavar, 
mert meggyőződésem, hogy ha a fia-
talok összegyűlnek, szervezkednek, 
jól érzik magukat, és új ismeretekre, 
kapcsolatokra tesznek szert, akkor 
ezt a rendezvényt támogatni kell” – 
nyilatkozta. Meggyőződése, mondta, 
hogy „az ideológiai megközelítések, 
az ideológiai indíttatású megközelí-
tések, sajtótámadások megszokottak, 
helyükön kell azokat kezelni, ugyanis 
az élet nem az ideológiákról, hanem 
az életről szól.”

Az Erdélyi Magyar Ifjak idén 
immár hetedszerre rendezik meg 
augusztus 10–14. között a gyergyói 
tábort. Az idei tábor díszvendégei 
Vona Gábor, a Jobbik elnöke, és Kö-
vér László fideszes politikus, a Ma-
gyar Országgyűlés elnöke lesznek. 
Vona előadásának címe: Nemzetpo-
litika ellenzékből, a Kövér Lászlóé: 
Alkotmány. Állampolgárság. Sza-
vazati jog. Jelen lesznek többek kö-
zött Kokó, illetve Ferencz Réka, de 
Jókai Anna és Raffay Ernő is.

hírfolyam

> Ritli László lehet az új egészségügyi 
miniszter. Az RMDSZ az új miniszter ki-
nevezése előtt azt szeretné, ha megoldódna 
néhány „rendszerprobléma”. A szövetség 
álláspontja szerint a miniszter hatékony 
működéséhez meg kell kapja az ellenőrzést 
az egészségügyi biztosítóház felett, ugyan-
akkor pénzügyi erőforrásokkal is támogatni 
kell a rendszert. Az RMDSZ Bihar megyei 
szervezete egyébként az egészségügyi mi-
niszteri tisztségre idősebb dr. Ritli Lászlót, 

a nagyváradi Gavril Curteanu városi kórház 
orvosigazgatóját, a Bihar megyei egészség-
ügyi igazgatóság volt vezetőjét javasolja. A 
szakember el is fogadta a jelölést, személyéről 
a szövetségi elnökség is kell döntsön, majd 
Emil Boc kormányfő javasolja az államfőnek 
a miniszteri tisztségbe való kinevezésre.

> Kevesebb diák kezdi a tanévet Ma-
gyarországon. 2177 pedagógussal és 24 
ezer gyerekkel kevesebb kezdi meg az új 
tanévet Magyarországon a Nemzeti Erő-
forrás Minisztérium adatai szerint, írja a 

Magyar Nemzet. A gimnazisták és a szak-
középiskolások száma csökken arányosan a 
legnagyobb mértékben. A gimnazisták kö-
zel 7000, a szakiskolások több mint 7500 
fővel lesznek kevesebben. Lesz ugyanakkor 
olyan terület is, ahol nő a gyerekek száma. 
A tavalyi adatokhoz képest idén több mint 
kétezerrel több gyerek lesz az óvodákban. 
A főállású pedagógusok száma 153 ezerről 
150 700-ra csökkenhet. A végleges adato-
kat október 15-éig kell közölniük az in-
tézményeknek a hozzájuk járó gyerekek és 
az alkalmazott pedagógusok létszámáról, 

a mostani adatok a minisztérium létszám-
becslései. A minisztériumban feldolgozott 
adatok alapján eddig mindössze egyetlen 
intézmény jogutód nélküli megszűnése biz-
tos, ugyanakkor 23 közoktatási intézmény 
válhat szeptembertől egyházi fenntartású-
vá. A súlyos pénzügyi nehézségekkel küzdő 
önkormányzatok egy törvénymódosításnak 
köszönhetően megmenthetik iskoláikat a 
csődtől úgy, hogy egyházi fenntartásba ad-
ják át azokat. Hivatalosan eddig 23 közok-
tatási intézményről jelezték, hogy szeptem-
bertől egyházi fenntartásúvá válik.

Ország – világ
politika

piramisjátékhoz hasonló átverés ál-
dozatául esett több háromszéki pol-
gár is. nekik kedvezményes hitele-
ket ajánlottak abban az esetben, ha 
előzőleg befizetnek az alapba – volt 
aki nyolcezer lejt is vesztett.

Hírösszefoglaló

K özel tíz személy emelt pa-
naszt az elmúlt napokban 
a sepsiszentgyörgyi szék-

helyű Group Promeritum cég ellen 
a Kovászna Megyei Fogyasztóvédel-
mi Hivatalnál; a feljelentések száma 
csak azért nem nőtt, mert az ügy a 
rendőrséghez került, írja a Székely 
Hírmondó háromszéki napilap. „A 

kivizsgálások alatt kiderült, nincs, 
akit felelősségre vonni” – számolt 
be a lapnak Rigó Magdalena, a 
Kovászna megyei fogyasztóvédelem 
igazgatója. A kárvallottak kölcsönért 
folyamodtak a magát „Nem hitelké-
pes? Nehezen teljesíthetőek a banki 
feltételek?” – szlogennel reklámozó 
céghez, jókora összegeket fizettek be 

piramisjáték-szerűen működő pénz-
alapjába. Az átverésükre akkor derült 
fény, amikor ráunva a hónapokig tar-
tó várakozásra, számon akarták kérni 
az illetékeseket, de a cég székhelyén 
senkit nem találtak. – Ezek a gomba 
módra szaporodó fantomcégek ren-
geteg buktatót rejtenek magukban 
– mondta Rigó Magdalena. – Jelen 

esetben a panaszosok szerződést kö-
töttek, amelyet nem ismertek részle-
teiben. A dossziét átadtuk a rend-
őrségnek, ugyanis a cégnek nyoma 
veszett. Az ügy felgöngyölítése nem 
lesz egyszerű, mivel külföldi (2010-
ben a liechtensteini Euromobilien 
A.G. felvásárolta – szerk. megj.) 
tulajdonban van. Rigó megjegyezte, 
olyan személy is nyújtott be hozzá-
juk panaszt, aki 8000 lejt fizetett be 
„az alapba”. A becsapottak konkrét 
száma a rendőrségi nyomozás után 
derül ki, információk szerint több 
mint ötvenen érintettek az ügyben. 
A rendőrség egyelőre nem kívánt 
nyilatkozni az ügyben.

a rendőrség vIzsgálja a Kovászna MegyeI
group proMerItuM céget

Hitel helyett átverés
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