
A romániai magyarságot ért 
jogsértésekről, a gyűlöletbe-
széd következményeiről, va-
lamint a kisebbségi oktatás 
problémáiról tájékoztatták az 
ENSZ Emberi Jogi Tanácsát a 
Pro Regio Siculorum Egyesü-
let és a Mikó Imre Jogvédelmi 
Szolgálat munkatársai. A no-
vember 29. és december 1. kö-
zött Genfben megszervezett 
10. Kisebbségügyi Fórum több 
mint 400 résztvevővel zajlott, 
az állami küldöttségek mel-
lett számos civil szervezet 
is képviseltette magát. A Mi-
kó Imre Jogvédelmi Szolgálat 
közleményében arról tájékoz-
tatott, a fórumon beszámol-
tak a gyűlöletbeszéd aggasztó 
térnyeréséről Romániában, 
ahol újságírók, véleményfor-
málók, szélsőséges politiku-
sok a magyar közösség ellen 
irányuló, felbujtó üzeneteket 
hangoztatnak. Emlékeztettek, 
hogy júniusban a kisebbségek 
nyelvi jogainak kiterjesztését 
nem fogadta el a parlament, 
ami részben az agresszív mé-

diakampánynak tudható be. 
Hangsúlyozták, az Európai 
Unió tagállamainak határo-
zottabban kellene fellépniük 
a gyűlöletbeszéd megfékezése 
érdekében. A jogvédő szerve-
zetek illetékesei rámutattak, 
az Országos Diszkrimináció-
ellenes Tanács (CNCD) mun-
kája hasznos és fontos, de 
önmagában nem elég, szerin-
tük hangsúlyosabban kellene 
büntetni a xenofób üzenetek 
megfogalmazóit.

Ugyanakkor a Mikó Imre 
Jogvédelmi Szolgálat munka-
társai nyilatkozatban világí-
tottak rá a magyar kisebbséget 
érintő oktatási rendszer buk-
tatóira. Jelezték többek között, 
hogy a középiskolai oktatásban 
a magyar diákok számára to-
vábbra is kihívást jelent, hogy 
ugyanazon a szinten tanulják 
a román nyelvet, mint a román 
anyanyelvű diákok. Felhívták a 
figyelmet a magyar nyelvű tan-
könyvek hiányára az elemi ok-
tatásban, valamint arra, hogy 
a magyar anyanyelvű oktatás 

nem biztosított minden egye-
temi szakon, különösen a mér-
nöki, illetve az orvosképzésben 
jelent ez problémát. Aggasz-
tónak tartják, hogy továbbra 
sem engedélyezték a hatósá-
gok egy önálló magyar tanszék 
létrehozását a Marosvásárhe-
lyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetemen – hangzott el a Ki-
sebbségügyi Fórumon. Benkő 
Erika parlamenti képviselő, a 
jogvédelmi szolgálat vezetője 
hangsúlyozta, az erdélyi ma-
gyarságot érintő problémákat 
nemzetközi szintre is el kell 
vinni, ezért minden ilyen lehe-
tőséggel élnek. A Krónikának 
kifejtette, a fórumon elhang-
zottakról az ENSZ jelentés for-
májában írott nyilatkozatot ad 
ki, ebbe bekerülnek a romániai 
magyarság problémái, ugyan-
akkor az ENSZ kisebbségügyi 
raportőre is készít egy hivata-
los jelentést, amelyben kiemelt 
figyelmet szentel a románi-
ai kisebbségi oktatás helyze-
tének. 

BÍRÓ BLANKA

Eladásra kínálja a Clujana 
cipőgyár részvényeit az Or-
szágos Adóhatóság (ANAF) a 
vállalat által felhalmozott adós-
ság megtérítése érdekében – 
az üzem és a tulajdonos Kolozs 
megyei önkormányzat vezeté-
se szerint azonban más módja 
is lenne a kialakult helyzet ren-
dezésének.

Florin Gliga, a Clujana igaz-
gatója a Ziua de Cluj portálnak 
úgy nyilatkozott, az ANAF és a 
pénzügyminisztérium a zömé-
ben 2014 előtt keletkezett adós-
ságot próbálja behajtani. Mint 
részletezte, az elmúlt két évben 
bár sikerült egyensúlyt terem-
teniük a gyár gazdálkodásában, 
2017-ben a megnövekedő mun-
kaerőköltségek és az ANAF-nak 
fizetendő részletek növekedé-
se is nehéz helyzetbe hozta 
őket anyagilag. A gyárigazgató 
leszögezte, minden törvényes 
eszközt bevetnek azért, hogy 
megtartsák a Clujana részvé-
nyeit. „Nem tartjuk normális-
nak, hogy 30 millió lej értékben 
adjunk el részvényeket, ami-

kor a tartozás mértéke csak 
harmada ennek az összegnek” 
– magyarázta. A gyárnak az ál-
lammal szemben felhalmozott 
adóssága ugyanis jelenleg mint-
egy 13 millió lejre rúg. A Clujana 
2015-ben még 3,2 millió lej vesz-
teséget termelt, 2016-ban 213 
ezer lej nyereséggel zárt. A vál-
lalat mintegy 300 munkavállalót 
foglalkoztat.

Alin Tișe, a Kolozs megyei köz-
gyűlés elnöke a gyárigazgatóhoz 
hasonlóan úgy véli, hogy olyan 
megoldást kell keresni, hogy a 
vállalat ki tudja fizetni a tartozá-
sait, és tovább tudjon üzemelni. 
Az elöljáró azt tervezi, hogy a ci-
pőgyárat a Tetarom ipari parkba 
költöztetik, és ott újraszervezik a 
termelést. A Clujana jelenleg egy 
10 ezer négyzetméteres telken 
fekszik, ezt pedig könnyedén ér-
tékesíteni lehet az utóbbi időben 
megélénkült kolozsvári ingatlan-
piacon. A profit.ro gazdasági por-
tál szerint 27,8 millió lejt is megér 
az ingatlan.
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7Udvarhelyi Híradó  2017. december 7., csütörtökFIGYELŐ

December 16-án, szomba-
ton temetik el I. Mihály 
volt román királyt, aki 

kedden, 96 évesen hunyt el sváj-
ci rezidenciáján – közölte teg-
nap a román királyi ház.

A Mihály exkirály holttestét 
szállító repülőgép december 13-
án, szerdán 11 órakor száll le a 
bukaresti Otopeni repülőtéren, 
ahol jelen lesz Margit hercegnő, 
a királyi ház vezetője, a királyi 
család többi tagja, valamint az 
állami intézmények és az orto-
dox egyház képviselői.

Innen autóval a sinaiai Peleş-
kastélyba szállítják a koporsót, 
és 14 órától a kastély dísztermé-
ben ravatalozzák fel.

Itt szerdán 14 és 18 óra kö-
zött leróhatják kegyeletüket az 
elhunyt előtt az elnöki hivatal, 
a kormány, a parlament, az ál-
lami intézmények, a diploma-
ták, az Európai Unió és a NATO, 
a Román Akadémia, az ortodox 
és a katolikus egyház, valamint 
a moldovai elnöki hivatal és ál-
lami intézmények képviselői.

Ezt követően a Peleş-kastélyból 
a bukaresti királyi palotába
szállítják a koporsót, és a trón-
teremben ravatalozzák fel, ahol 
a nagyközönség is leróhatja ke-
gyeletét az elhunyt exkirály előtt. 
Erre szerdán 21 órától éjfélig, va-
lamint csütörtökön és pénteken 
8 és 22 óra között lesz lehetőség.

December 16-án, szombaton 10 
óra 30 perctől rövid vallásos szer-

tartásra kerül sor a trónteremben, 
majd 10 óra 55 perckor vallásos és 
katonai ceremóniát tartanak a ki-
rályi palota előtti téren.

Ezt követően a koporsót a pat-
riarchátus székesegyházába vi-
szik, ahol 12 óra 30 perc és 14 óra 
között zajlik majd temetési szer-
tartás. Innen Curtea de Argeşre 
szállítják a koporsót, és a királyi 
temetkezési helyül szolgáló új or-
todox székesegyházban helyezik 
örök nyugalomra Mihályt.

Szerdától részvétnyilvá-
nító könyveket nyitnak a 
Peleş-kastélyban, a Victoriei 
sugárúton álló királyi palotá-
ban, valamint az Erzsébet-pa-
lotában. Ezekbe negyven napon 
át lehet majd írni.

A román királyi ház képvise-
lői a kormánnyal is egyeztettek 
a szertartásról. A keddi talál-
kozón, amelyen a kormányfőtit-

kárság, a külügy-, a belügy-, a 
védelmi- és a pénzügyminiszté-
rium küldöttei vettek részt, ar-
ról is megegyezés született, hogy 
a kormány háromnapos nemzeti 
gyászt hirdet december 14. és 16. 
között. Erről tegnapi ülésén fo-
gadott el határozatot a kormány.

A trónöröklési sorrendben a 
trónjáról egyébként hetven éve 
lemondott Mihály után követ-
kező legidősebb lánya, Margit 
hercegnő, aki – a királyi ház 
tegnapi közleményének értel-
mében – édesapja halála után 
megkapja a királynői címet, 
megszólítása pedig „felség”, bár 
– lévén Románia köztársaság – 
ez csak jelképes titulus, hiszen 
nem koronázhatják meg. Ennek 
nyomán rajta múlik, hogy hasz-
nálni kívánja a címet, vagy sem.

Margit hercegnő egyébként 
kedden este nyilatkozatban re-

agált apja halálára. Szerinte a 
volt király halála személyes és 
kollektív veszteség is.

„A királyi ház számára új idő-
számítás kezdődik. Apám szel-
lemiségében és elvei mentén 
továbbra is a román nép alap-
vető érdekeit szolgálom. Isten 
minket úgy segéljen”– áll Mar-
git hercegnő nyilatkozatában.

A volt uralkodót egyébként 
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 
is méltatta, szerinte Mihály ki-
rály a gerincesség és a méltó-
ság jelképe volt, halálával az 
ország történelmének fontos fe-
jezete zárul le.

Pikáns momentum, hogy az 
a Ion Iliescu volt államfő is mél-
tató sorokkal emlékezett meg 
a volt uralkodóról, aki a 90-es 
évek elején az exkirály népsze-
rűségétől megriadva gyakorla-
tilag hosszú évekre kitiltotta őt 

az országból. Iliescu most azt 
írta, szomorúan értesült a volt 
uralkodó halálhíréről, aki be-
csülettel végezte feladatát, és 
az ország jövője szempontjából 
meghatározó döntéseket hozott. 
Megjegyzi, 1989-et követően, az 
országba visszatérve „csalódáso-
kon és nehéz pillanatokon kellett 
keresztülmennie”, de Románia 
ügyvédjévé vált az euroatlanti in-
tegráció során.

Egyébként Mihály több dön-
tést is hozott az elmúlt évek-
ben, amely értetlenséget váltott 
ki a monarchia hívei körében. 
2001-ben minden történelmi 
és dinasztikus kapcsolatot 
megszakított a német Hohen-
zollern-házzal, és lemondott 
a Hohenzollern–Sigmaringen 
cím használatáról. Meglepetést 
váltott ki az is, hogy két évvel 
ezelőtt megfosztotta fiúuno-
káját, Nicolae Medforth-Millst 
(másodszülött lánya, Ilona her-
cegnő fiát) a hercegi címtől és 
trónörökösi jogaitól. Miközben 
meg nem erősített hírek szerint 
a fiatalember „bűne” az volt, 
hogy teherbe ejtett egy nőt, az 
apaságot azonban nem isme-
ri el, az uralkodói házhoz közel 
álló források szerint a herce-
get valójában nagynénje, Margit 
túrta ki az örökösödési láncból. 
A monarchiát támogató elem-
zők úgy vélik, a lépés mögött 
az a tét rejlik, hogy ki kezel-
je az uralkodói család több tíz-
millió euróra rúgó vagyonát. Pár 
héttel ezelőtt botrány övezte, 
hogy a királyi ház alkalmazot-
tai megakadályozták, hogy Ni-
colae meglátogassa nagyapját a 
svájci Aubonne-ban. Másrészt 
sokan a jelenlegi román balli-
berális hatalommal való „lepak-
tálásként” értelmezték a királyi 
ház közhasznú intézménnyé 
nyilvánítását célzó nemrégi 
kormánypárti javaslatot.

BALOGH LEVENTE

Jövő héten temetik az exkirályt
Jövő szombaton helye-

zik végső nyugalomra 

a kedden Svájcban 

elhunyt román exki-

rályt, Mihályt. Előtte 

háromnapos nemzeti 

gyászt tartanak.

December 13-án szállítják Romániába az egykori uralkodó földi maradványait

Mihály király kedden, 96 éves korában hunyt el svájci rezidenciáján
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