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400185 – Ko lozs vár, 
Onisifor Ghibu (volt Eper jes) utca 14. szám 

Telefon: 0264-455959 
Fax:  0264-455969 
E-mail: kronika@kronika.ro

Elő fi zet ni a szer kesz tő ség ben, 
a ma gán lap ter jesz tő cé gek nél 

és a he lyi pos ta hi va tal ok nál le het. 
Pos tai re gi o ná lis ka ta ló gus szá mok: 
Bu ka rest – 14201, Bras só – 15007, 

Kolozs – 14009, Temes – 13107. 
Elő fi ze té si díj 25 lej/hó nap.
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A Kró ni ka bár mely ré szé nek 
má so lá sá val és a lap ter jesz té sé vel 
kap cso la tos min den jog fenn tart va. 
Ti los a lap elekt ro ni kus tá ro lá sa, 
fel dol go zá sa és ér té ke sí té se a ki adó 
írá sos hoz zá já ru lá sa nél kül. 
A lap ból ér te sü lé se ket át ven ni csak 
a Kró ni ká ra va ló hi vat ko zás sal le het.

Hon lap: www.kronika.ro
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(535600 Székelyudvarhely, 
Szentimre u. 17., tel.: 0266-218361)
ISSN: 1454-7821

Lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult 

Ve ze tő szer kesz tő:
Ros tás Sza bolcs
Tar ta lom igaz ga tó: 
Szüszer-Nagy Ró bert
Ügy ve ze tő igaz ga tó: 
Deák Sándor

Lap szer kesz tők: 
Ba logh Le ven te, Pá va Ador ján 

Rovatvezető: 
Bá lint Esz ter (er dé lyi tu dó sí tá sok, 
gaz da ság) 

Rovatszerkesztők: 
Gyergyai Csa ba, Kőrössy And rea,
Pap Me lin da (er dé lyi tu dó sí tá sok), 
Ba logh Le ven te (po li ti ka), 
Kiss Ju dit (kultúra, élet mód), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (sport), 
Bede Laura (színes világ),
Gräf Bo tond (szol gál ta tás, mű sor)

Tu dó sí tók: 
Bí ró Blan ka 
(Sep si szent györgy – 0744-778684), 
Kiss Előd Ger gely 
(Ko lozs vár – 0741-697462), 
Szucher Er vin 
(Ma ros vá sár hely – 0744-778683), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka 
(Nagy vá rad – 0744-778640)

Ol va só szer kesz tő: Ja kab Már ta

Képszerkesztő: Biró Ist ván

Mar ke ting me ne dzser: 
Szatmári Bence (0768-183838)

Lap terv: Elekes Zsolt, Szabó Zsolt

Nyo más: Ud var he lyi Hír adó Kft., 
Székelyudvarhely

Ter jesz tés: 
Ferenczy György (0744-543295)

ORSZÁGOS MAGYAR KÖZÉLETI  NAPILAP

1 hónap                  25 lej

3 hónap                    70 lej

6 hónap                  140 lej

12 hónap                280 lej

Negyed évszázad után „társat” kap a magyargyilkos forradalmár Marosszentgyörgyön

Elkészült a Petőfi-mellszobor

Avatásra készen áll Petőfi 
Sándor maros szentgyörgyi 
mellszobra, amely vala-

mikor az ősz folyamán fog kike-
rülni a község főterére. Ezzel ré-
gi álmuk válik valóra a helyi ma-
gyaroknak, akiknek évekig kel-
lett várniuk az engedélyekre. Bá-
lint Károly marosvásárhelyi kép-
zőművész alkotása a település 
központjában, az iskola épüle-
te előtt kerül talapzatra. Sófalvi 
Szabolcs, a vegyes etnikumú 
község elöljárója lapunknak el-
mondta: ezzel sikerül megterem-
teni a szobrok közötti egyensúlyt. 
A tanintézet előtt ugyanis már 
bő negyed évszázada áll a helyi 

románság jelképeként szolgáló 
Constantin Romanu-Vivu negy-
vennyolcas forradalmár büsztje, 
a főtéri parkocskában pedig sár-
kányölő Szent György lovas szob-
rát helyezték ki, „amely mind-
annyiunk szimbóluma”. A Pető-
fi-szobor felavatásával így végre 
a marosszentgyörgyi magyar kö-
zösség is emlékművet kap.

Nemzeti költőnk szobrának 
felállítása régi vágya a Maros-
vásárhellyel összenőtt település 
magyarságának, ugyanakkor az 
RMDSZ-es községvezetés is már 
évekkel ezelőtt ígéretet tett en-
nek felállítására. A bürokratikus 
eljárás azonban a szokásosnál is 

hosszabbra nyúlt. A polgármes-
ter nem akart kockáztatni, ezért 
kivárta az utolsó jóváhagyást is, 
amelynek Bukarestből kellett 
megérkeznie. Ehhez képest hu-
szonhét évvel ezelőtt a szász-
pénteki születésű Constantin 
Romanu-Vivu Felső-Maros men-
ti román forradalmár büsztje 
minden jóváhagyás nélkül, gya-
korlatilag egyik napról a másik-
ra került ki a község központjá-
ban. A helyiek most is emlékez-
nek arra a napra, amikor Ilarie 
Opriş volt párttitkár, későbbi ki-
nevezett polgármester idejében, 
nem sokkal 1990 márciusa után 
egy daruval az iskola elé helyez-
ték. Akkoriban jóformán még a 
helyi románság sem tudta, kinek 
és milyen alkalomból állítottak 
emléket Marosszentgyörgyön. 
Romanu-Vivu – hasonlóan Avram 
Iancuhoz vagy Axente Severhez 

– az egyik nemzet szemében 
hős, a másikéban gyilkos volt. 
Az erdélyi románság jogaiért 
a Habsburgok oldalán harco-
ló Romanu-Vivu 1848. decem-
ber 15. után Mezőpanitban, 
Székelykövesden és Nyárád-
selyében komoly pusztítá-
sok közepette lefegyverezte a 
székely,magyar milíciákat. Egy 
hónappal később a magyar ha-
tóságok elfogták, majd a hadbí-
róság ítélete alapján Debrecenbe 
próbálták szállítani. Nem jutot-
tak túl messzire, sorozatos gaz-
tetteiért Marosszentgyörgy hatá-
rában a nép meglincselte. Három 
évvel ezelőtt a marosvásárhelyi 
rendőrség igazgatója a megye-
székhelyen is szobrot állíttatott 
volna emlékére, végül azonban 
az elképzelés nem valósult meg. 

SZUCHER ERVIN

Az ősz folyamán fogják felavatni Petőfi Sándor 

mellszobrát Marosszentgyörgy központjában – 

ezzel a helyi magyarság régi vágya teljesül.

Románia egyik legfontosabb szerszámgépalkatrész-kereskedője,
a ROCAST Kft.

ELADÁSI ÜGYNÖKÖT ALKALMAZ
Kovászna megyében rögzítőelemek, eszközök, szerszámok

és szerszámgépek értékesítésére.
A bruttó fizetés 2500 lej + vonzó jutalék, illetve havi 300 lej értékű 

étkezési utalvány. Az ügynöknek egy Opel Corsa típusú gépjármű is jár,
valamint céges laptop és telefon. Értékesítési igazgató: Radu Hodorogea.

További információkat a 0730-641776-os telefonszámon lehet kérni.
Az önéletrajzokat a r.hodorogea@rocast.ro e-mail-címre várjuk.

Jóváhagyták a szatmári finanszírozást

Jóváhagyta az Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség 
a szatmárnémeti önkormányzat városfejlesztési stratégiáját és 
fenntartható mobilitási tervét, amelyek 26,8 millió euró összérté-
kű, 2018 és 2020 között kivitelezendő európai uniós projekteket 
foglalnak magukban – közölte tegnap az Agerpres hírügynökség a 
polgármesteri hivatal közleményére hivatkozva. A fejlesztési stra-
tégiába foglalt tervek között szerepel a kerékpárutak hálózatának 
bővítése, hibrid vagy elektromos meghajtású tömegközlekedési 
eszközök vásárlása, több utca leaszfaltozása, valamint több isko-
laépület felújítása. „Az operatív és hatékony munkának köszönhe-
tően így Szatmárnémeti nemcsak távoli megfigyelője, hanem ha-
szonélvezője is lesz az uniós forrásokból finanszírozott beruházá-
soknak, ellentétben az utóbbi négy évvel” – mutatnak rá az önkor-
mányzat közleményében. 

REKLÁM

Elena Udrea nem kifogásolta a Legendárium-térképet
A magyarellenes megnyilvá-
nulások révén Románia keres-
kedelmi kapcsolatai és érde-
kei is veszélybe kerülhetnek 
– figyelmeztet az RMDSZ Mikó 
Imre Jogvédelmi Szolgálata 
legutóbbi hírlevelében. Erre 
annak nyomán hívták fel a fi-
gyelmet, hogy Traian Băsescu 
volt államfő, a Népi Mozgalom 
Párt (PMP) elnöke nemrég a 
Mol- benzinkutak bojkottjára 
szólította fel a romániai autó-
sokat, mivel a töltőállomások-
nál „az autonóm Székelyföld” 
térképet forgalmazzák. „Szo-
morú, hogy a romániai magyar 
kisebbség ellenségképe ezzel 
az esettel is erősödött, és a ro-
mán többség egyes tagjai köré-
ben kezd egyre divatosabbá és 
rendszeresebbé válni minden 
ilyen jellegű provokáció” – fo-
galmazott Benkő Erika sepsi-
szentgyörgyi parlamenti kép-
viselő, a Mikó Imre Jogvédel-
mi Szolgálat vezetője. Hozzá-
tette: feltett szándékuk, hogy 
a hasonló esetekről minden il-
letékes hazai és nemzetközi 
fórumnak beszámoljanak. A 
szolgálat ugyanakkor hírleve-
lében pontosít, mint rámutat-
nak: az Eugen Tomac, a PMP 
ügyvezető elnöke által a csík-
szeredai Mol-benzinkúton le-
fényképezett, turisztikai lát-
ványosságokat népszerűsítő 
térkép nemcsak a Székelyföl-
det, hanem a szászok földjét 
is ábrázolja. Emlékeztetnek: 
amint arra közleményében a 

Mol Románia is felhívja a fi-
gyelmet, a Székelyföldi Legen-
dárium csapatának térképei a 
kőolajipari vállalat által kez-
deményezett, 2011-ben indult, 
az akkori regionális fejleszté-
sért és turizmusért felelős mi-
nisztérium részéről is támoga-
tott kampány részét képezik, 
amelynek célja népszerűsíte-
ni az ország egyes régióinak 
látványosságait. Hasonló, he-
lyi turisztikai célpontokat áb-
rázoló térképek megtalálható-

ak a Mol valamennyi töltőállo-
másán, például Moldvában is.

Az ügy pikantériája egyéb-
ként, hogy annak idején éppen 
a Traian Băsescu bizalmasa-
ként ismert Elena Udrea az ak-
kori, Emil Boc által vezetett kor-
mány turisztikai minisztere-
ként támogatta a térképek el-
készítését és népszerűsítését. 
Fazakas Szabolcs, a Legendá-
rium-projekt vezetője ezt egy 
Facebook-bejegyzéshez fűzött 
hozzászólásban fotóval is bizo-

nyítja. Fazakas a Főtér.ro por-
tálnak elmondta: Udrea támo-
gatása nemcsak szimbolikus 
volt, hanem anyagilag is hozzá-
járult volna a térképek elkészü-
léséhez, a szaktárcánál ugyan-
is EU-s alapokra pályáztak. 
A pénzt ugyanakkor nem kap-
ták meg időben, Elena Udreát 
pedig később leváltották, ezért 
a pályázatot visszavonták a Le-
gendárium-projekt illetékesei. 

KRÓNIKA

Hat éve még elnézték. Elena Udrea turisztikai miniszterként kifejezetten támogatta a térkép kiadását

FOTÓ: FACEBOOK.COM / FAZAKAS SZABOLCS




