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> Leváltották a TVR kolozsvári ma-
gyar adásának főszerkesztőjét. Hétfői 
hatállyal leváltották tisztségéből a Román 
Televízió (TVR) kolozsvári magyar adá-
sának főszerkesztőjét, Bardocz Sándort.  
A leváltás hivatalos oka, hogy a közelmúlt-
ban lezajlott szakmai minősítésen elégtelen 
osztályzatot kapott a regionális stúdió igaz-
gatójától. A vezetői tisztségre versenyvizs-
gát fognak kiírni, addig ideiglenesen Orbán 
S. Katalin vezeti a szerkesztőség munkáját. 

> Új vezetője van a Teleki Tékának. 
Lázok Klára marosvásárhelyi könyvtáros 
személyében új vezetője van a Teleki Téká-
nak, amely az elmúlt évszázadok európai 
könyvkultúrájának egyik leggazdagabb er-
délyi gyűjtőhelye. A Maros megyei könyv-
tárhoz tartozó Teleki–Bolyai könyvtár 
vezetői posztja a nyáron üresedett meg azt 
követően, hogy Spielmann Mihály törté-
nész és író, a téka volt vezetője nyugdíjba 
vonult. A megyei könyvtár versenyvizsgát 
írt ki a posztra, amelyet Lázok Klára, az 
intézmény munkatársa nyert meg – írta a 

marosvásárhelyi Népújság című napilap. 
Lázok Klára az újságnak elmondta, hogy 
az elmúlt években a téka alkalmazottjaként 
több projektet irányított, így például sike-
rült összegyűjteni a szükséges pénzt az érin-
tőképernyős berendezések megvásárlására. 
Az intézményvezető terve szerint ugyanis 
a könyvtár jövő nyáron lezáruló felújítása 
során technikailag korszerűsítik az olva-
sótermet és a kiállítási tereket, és üzembe 
helyezik az említett érintőképernyős in-
formációs rendszert. Az intézményvezető 
célja, hogy megközelítsék a nyugati múze-

umok szintjét és olyan kiállításokat szer-
vezzenek, amelyek – amennyire a tárgyak 
jellege megengedi – az eddiginél interak-
tívabbak legyenek. A Teleki Téka jelenleg 
általános felújítás alatt áll, a munkálatok 
a volt intézményvezető mandátuma alatt 
kezdődtek. Befejeződött már a külső fel-
újítás, jelenleg az épület belső restaurálá-
sa zajlik. Az 1802-ben megnyitott Teleki 
Téka törzsanyagát két nagyobb könyvgyűj-
temény, a Teleki Téka és a Bolyai Könyvtár 
képezi, a marosvásárhelyi bibliotékának 
jelenleg mintegy 205 ezer kötete van.
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Hiányoztak a fideszes képviselők Markó Béla előadásáról

Magyar EP-képviselők éles hangú üzenetváltása 
Éles hangú közleményben ítélte 
el tabajdi Csaba, az Mszp eu-
rópai parlamenti delegációjának 
vezetője kedden, hogy Markó 
Béla volt rMdsz-elnök brüssze-
li előadásán a fidesz képviselői 
nem vettek részt; válaszában a 
fidesz elfogadhatatlannak minő-
sítette a vádakat. tabajdi tőkés 
lemondását is kéri az EP alelnöki 
tisztségéből.

hírösszefoglaló 

Közleményében a szocialista 
képviselő úgy vélte, „a Fi-
desz EP-képviselői tünte-

tően távol maradtak Markó Béla 

előadásáról”, magatartásuk „mind 
az európai szellemiségtől, mind 
a nemzeti szolidaritástól idegen”. 
„Semmiféle politikai megfontolás 
nem adhat felmentést az alól, hogy 
távol maradjanak a legnagyobb 
határon túli magyar nemzetrész, 
az erdélyi magyarság parlamenti 
képviselettel rendelkező, legitim 
szervezete, az RMDSZ tiszteletbeli 
elnöke, Románia miniszterelnök-
helyettese, Markó Béla előadásáról. 
Ez az erdélyi magyar közösség iránti 
tiszteletlenség. Politikailag elfo-
gadhatatlan gőg” – hangsúlyozta 
Tabajdi Csaba a nemzeti identitás 
megőrzéséről szóló előadást köve-

tően kiadott közleményben. Hoz-
zátette: „Megengedhetetlen az, 
hogy a magyarországi kormányzó 
párt európai politikusai távolmara-
dásukkal tüntessenek akkor, ami-
kor az Európai Néppárt romániai 
delegációja magas szinten képvisel-
teti magát.” 

„Nem tudható, hogy a Fidesz 
EP-képviselői a Fidesz országos 
központja vagy Tőkés László pa-
rancsára maradtak-e távol e rend-
kívül fontos rendezvénytől” – fo-
galmazott a képviselő, utalva arra, 
hogy „Tőkés az elmúlt héten az 
Európai Parlamentben gyalázkodó 
feliratokat ragasztatott a Markó 

Béla előadását hirdető plakátokra”. 
Ez utóbbi szerinte „mind politi-
kailag, mind morálisan ütközik az 
EP szellemiségével, házszabályával. 
Tőkés László méltatlanná vált par-
lamenti alelnöki megbízatására, 
ezért le kellene mondania” – vélte 
Tabajdi Csaba.

A magyar néppárti képviselő-
csoport (Fidesz–KDNP) válasz-
közleményében azzal reagált, hogy 
„Tabajdi Csaba ma kiadott hetet-
havat összehordó közleményének 
indulatos hangneme és zavaros 
tartalma egyaránt elfogadhatatlan”. 
„Tabajdi annak a szocialista pártnak 
a tagja, amely a kettős állampolgár-

ságról szóló 2004-es népszavazáson 
hazug rágalmakkal az anyaországi 
és határon túli magyarokat egymás 
ellen fordította” – áll a közlemény-
ben. „Az ilyen és ehhez hasonló 
akciókkal az MSZP a nemzetpo-
litikai kérdésekben nem fogja visz-
szaszerezni korábbi lépései miatt 
elvesztett hitelességét” – áll a válasz-
közleményben. Viszontválaszként 
Tabajdi Csaba az MTI-nek úgy 
nyilatkozott: Eddigi életutam és a 
határon túli magyar nemzeti közös-
ségekért végzett több mint két évti-
zedes szakmai munkám alapján úgy 
vélem, hogy hitelesen szólalhatok 
meg nemzetpolitikai kérdésekben. 


