
EgységrE szólította fEl az Erdélyi magyar politikai szErvEzEtEkEt a magyar államfő

Schmitt Pál csak együtt tárgyal
a négy szervezettel

Schmitt Pál egységre szólította fel 
az erdélyi magyar politikai szerve-
zeteket, az ezek képviselőivel való 
találkozás után arról beszélt, hogy 
a jövőben „a sándor-palotában is 
csak együtt ül le az erdélyi szerve-
zetek vezetőivel. 

Hírösszefoglaló

Schmitt Pál köztársasági elnök 
tegnap, kolozsvári látogatása 
második napján egység ki-

alakítására szólította fel az erdélyi 
magyar politikai szervezeteket. A 
magyar államfő erről azt követően 
nyilatkozott újságíróknak, hogy 
tegnap reggel mintegy másfél órás 
eszmecserét folytatott az RMDSZ, 
az MPP, az SZNT és az EMNT ve-
zetőivel. Schmitt Pál hangsúlyozta, 
hogy az erdélyi magyar politikai 
szervezetekre három komoly fel-
adat vár a jövő év végéig, s a romá-
niai népszámláláson, valamint a 
helyhatósági és a parlamenti válasz-
tásokon is egységet kell mutatniuk. 
A négy szervezetnek el kell érnie, 

hogy mindenki bátran, határozot-
tan vállalja fel magyarságát az ok-
tóber–novemberi népszámláláson, 
a választások előtt pedig a legmeg-
felelőbb közös jelöltek felkutatására 
kell törekedniük a lehető legjobb 
eredmény érdekében – fejtette ki. 
A köztársasági elnök aláhúzta to-
vábbá: ahogy most, úgy a jövőben, 
a Sándor-palotában is csak együtt ül 
le a négy erdélyi szervezet vezetőivel, 
mivel – mint fogalmazott – „ahogy 

Magyarországon hangsúlyozzuk a 
nemzet egységét, mert abban van az 
erő, ugyanúgy elvárhatjuk ezt a ha-
táron túli magyar szervezetektől is”. 
A találkozón az RMDSZ részéről 
Borbély László ügyvezető elnök és 
Kovács Péter főtitkár, míg az MPP-
től Szász Jenő elnök és Simon Csaba 
alelnök, az SZNT képviseletében 
Izsák Balázs elnök és Bíró Zsolt al-
elnök, valamint Toró T. Tibor, az 
EMNT alelnöke vett részt.

Az erdélyi magyar szervezetek egységet kell mutassanak a helyhatósági és a parlamenti választásokon, nyilatkozta Schmitt Pál fotó: mti

hírfolyam

> Cigarettacsikk okozta a duna-deltai 
tűzvészt. Égő cigarettavég miatt lobbant 
lángra a Duna-delta Bioszféra Rezervátum 
Vadu körzetéhez tartozó mintegy 300 hek-
táros területen, állapította meg a Dobrudzsa 
Megyei Sürgősségi Helyzetek Felügyelősége. 
A rezervátum vezetősége jelenleg helyszíni 
vizsgálatot tart, hogy felmérjék a valós kör-
nyezeti károkat. Az első becslések szerint a 
katasztrófa a kígyókat, békákat és bogarakat 
érintette a legjobban, míg a madárpopuláció 

a vándorlási szezon beállta miatt viszonylag 
mérsékelt károkat szenvedett.

> Fej fej mellett a PD-L és az USL az 
időközi képviselőválasztásokon. Az előzetes 
várakozások és közvélemény-kutatások ellené-
re Adrian Rădulescu, a Demokrata-Liberális 
Párt (PD-L) jelöltje 54,95%-kal nyerte a 
Neamţ megyei időközi képviselőválasztásokat, 
megelőzve Liviu Harbuzt (45,05%), a Szociál-
liberális Szövetség (USL) jelöltjét. Máramaros 
megyében Florin Tătaru USL-jelölt 42,67%-
kal győzte le Mariana Pop PD-L jelöltet, aki-

nek a szavazatok 35,48%-át sikerült megsze-
reznie. Az időközi képviselőházi választáso-
kon való részvétel vasárnap este kilenc órakor 
Neamţ megyében 55,88%-os, míg Máramaros 
megyében 28,46%-os volt.

> Kolozs megyei prefektus: nem sért sen-
kit a Iorga-tábla. A Mátyás-szoborcsoport elé 
elhelyezett Iorga-táblának kérdése is szóba ke-
rült Schmitt Pál magyar államfőnek a Kolozs 
megyei kormánybiztossal folytatott tárgyalá-
sán. A magyar államfő Florin Stamatian Kolozs 
megyei kormánybiztossal folytatott tárgyalásán 

felvetette a Nicolae Iorga történésznek tulaj-
donított idézetet tartalmazó, a szoborcsoport 
elé helyezett vitatott tábla ügyét. A kormány-
biztos a román médiának elmondta: a magyar 
államfőnek kifejtette, hogy 1920 után ennek az 
idézetnek az elhelyezése mentette meg a Mátyás 
király szoborcsoportot attól, hogy lebontsák, 
mivel a román történész úgymond diplomati-
kusan az uralkodó román származására utalt. A 
kormánybiztos szerint Mátyás király fontos tör-
ténelmi személyiség, aki mindkét nemzeté, és 
úgy vélte, hogy a tábla senkit nem sért, pusztán 
hangsúlyozza Mátyás király román származását.

Ország – világ
politika
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tripoliban a fElkElők

Kadhafi eltűnt
moammer kadhafi líbiai vezető 
rezidenciája körül folynak az 
utolsó komoly harcok Tripoliban, 
ahol egy nap alatt átvették az 
irányítást a bevonuló felkelők. 
A városban azonban még mindig 
vannak orvlövészek, és egyelőre 
azt sem lehet tudni, hol rejtőzik 
Kadhafi, akinek az elfogása pon-
tot tenne a líbiai háború végére.

Szinte egész Tripoli a líbiai 
lázadók kezébe került teg-
napra, miután a felkelők 

csapatai vasárnap éjjel és hétfő 
délelőtt bevonultak a líbiai fővá-
rosba. Moammer Kadhafi líbiai 
vezető utolsó egységei még tart-
ják magukat néhány kerületben, 
ezért a város egyes részein to-
vábbra is lövöldözés hallatszik, 
de egyértelműnek látszik, hogy a 
rezsimnek csak napjai, órái van-
nak hátra. Kadhafi rezidenciá-
jánál a kormányhű fegyveresek 
tankokkal és nehézfegyverekkel 
védik Kadhafi utolsó bástyáját, 
miközben a városban orvlövészek 
rajtaütései teszik véressé a líbiai 
háború végjátékát. A fővárosban, 
ahol szombat este indult meg a 
felkelés, vasárnap már az utcákon 
ünnepeltek a tömegek. A külföldi 
tudósítók szerint az autókkal és 
géppuskás platós autókkal érkező 
fegyveresek meglepően könnye-
dén vonultak be a fővárosba, és 
szinte ellenállás nélkül jutottak 

el a központban található Zöld 
térig. Ez az emblematikus tér volt 
Kadhafi gyűléseinek helyszíne, 
ahol az ország vezetője korábban 
beszédeit tartotta az arcképét csó-
kolgató tömegek előtt. A bevonu-
láshoz komoly légi támogatást ad-
tak a NATO vadászgépei, amelyek 
az elmúlt hetekben megkérdője-
lezhetetlenül segítették a felkelő 
csapatok előrenyomulását Tripoli 
felé. A tegnap nyilvánosságra ho-
zott adatok szerint a vadászgépek 
vasárnap 126 bevetésen vettek 
részt, amelyből 46 során mértek 
légi csapást Kadhafi parancsnoki 
központjaira, radarjaira, légvédel-
mi állásaira és csapataira. Miköz-
ben Moammer Kadhafi hollétéről 
továbbra sem tudni semmit, a lá-
zadók éjjel elfogták a líbiai vezér 
két fiát is. Mohammed Kadhafi 
épp az al-Dzsazíra hírtelevízió-
nak adott telefonos interjút, és 
azt hajtogatta, hogy ő sosem vi-
selt politikai tisztséget, és semmit 
nem követett el a líbiai nép ellen, 
amikor a háttérben lövések zaja 
hallatszott. Ekkor közölte, hogy a 
lövések a lakásában dördültek el, 
és hogy megtámadták: a telefon-
vonal ekkor megszakadt. Franco 
Frattini olasz külügyminiszter 
délelőtt közölte, hogy Kadhafi 
fiának elfogása fordulópontot 
jelent, majd hozzátette: szerinte 
Kadhafi előtt sincs más út, ő is a 
hágai bíróságon fogja végezni. 

Hungarológiai kongresszus Kolozsváron

Schmitt Pál a Kolozsvári Magyar Operában tegnap megnyitotta a VII. Nem-
zetközi Hungarológiai Kongresszust, s örömét fejezte ki, hogy a rendezvény 
fővédnökségét Traian Băsescuval, Románia köztársasági elnökével közösen 
vállalhatta el. Schmitt Pál a továbbiakban úgy foglalt állást, hogy ma ismét 
felértékelődött a „sajátos, az egyedi, a nemzeti kultúra, (...) az embereknek 
mind nagyobb szükségük van olyan lokális, regionális világokra és újra meg-
talált közösségekre, ahol biztonságban és otthon érezhetik magukat”. Ki-
emelte továbbá, hogy a magyar nyelv védelmében mindenkinek jut feladat, a 
köztársasági elnöknek például a nyelvek és a kultúrák iránti érzékenység növe-
lésére kell törekednie, hangsúlyozva a nyelvtanulás fontosságát. 


