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„Az ilyen büntetések méltat-
lanok egy európai uniós 
országhoz, és semmi kö-

zük sincs a kölcsönös tisztelethez. 
A magyarok semmit sem ártanak 
Romániának azzal, hogy ünnep-

lik a hőseiket, ne zavarják őket eb-
ben” – írta a külügyminiszter arra 
reagálva, hogy Sepsiszentgyörgy 
és Kézdivásárhely polgármeste-
rére is ötezer lejes pénzbírságot 
szabott ki szerdán a prefektusi hi-
vatal a március 15-ei nemzeti ün-
nep tiszteletére kitűzött magyar 
jelképek miatt. A Kézdivásárhe-
lyen és Sepsiszentgyörgyön bírsá-
goló Kovászna megyei prefektus 
azt kifogásolta, hogy a városhá-
za nem tett román zászlót is min-
den magyar lobogó mellé. Szerdán 
Jean-Adrian Andrei Hargita me-
gyei prefektus felszólítást küldött 
Udvarhely polgármesterének is.

Súlyos támadás

Súlyos támadásnak nevez-
te a prefektusi intézkedéseket 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért 
felelős miniszterelnök-helyet-
tes is. Az MTI-hez csütörtökön 
eljuttatott közleményében azt 
írta: „Nemzeti ünnepünkön kü-
lönösen elfogadhatatlan és bot-
rányos, hogy büntetik nemzeti 
szimbólumaink használatát”. 
Magyarországon természetes, 
hogy nemzeti kisebbségek – így 
a magyarországi románság – tel-
jes szabadságban használhatják 
nemzeti és kisebbségi szimbó-
lumaikat. Ugyanez alapvető el-
várás Románia tekintetében is” 
– hangsúlyozta a miniszterelnök-
helyettes.

Véget kell vetni az ámokfutásnak

Kelemen Hunor RMDSZ-el-
nök csütörtökön egy Facebook-

b e j e g y z é s b e n  r e a g á l t  a  
bír  sá  go lásokra. Rámutatott, már-
cius 15-e a szabadság, a testvé-
riség és az egyenlőség ünnepe, 
egymás tiszteletéről szól. „Nem 
így gondolja ezt Kovászna me-
gye prefektusa, aki helyi kis-
királyt és büntetősdit játszik 
nemzeti ünnepünk közeledté-
vel. Újra örömét leli abban, hogy 
sorra bírságolhatja Háromszék 
önkormányzatait. Miközben Ro-
mánia azt állítja, hogy példaér-
tékű kisebbségi modellt épített 
ki, a kormánymegbízott azokat 
a polgármestereket bünteti, akik 
a magyar trikolór színeibe öltöz-
tették a településeket” – mutatott 
rá az RMDSZ elnöke, leszögezve: 
„véget kell vetni ennek az ámok-
futásnak”.
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Európához méltatlanok a büntetések

Budapest is elítélte a túlkapásokat

Hargita és Kovászna megye prefektusa is kifogásolta a zászlóhasználatot

Szijjártó Péter külügy-

miniszter csütörtökön 

közleményben szólítot-

ta fel a román hatósá-

gokat, hogy ne büntes-

sék a magyarokat azért, 

mert megünneplik 

nemzeti ünnepüket.
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Vandalizmus 
Sepsiszentgyörgyön
Sepsiszentgyörgy Illyefalva 
felőli kétnyelvű helységnév-
tábláján március 14-én éjszaka 
ismeretlen tettesek lefestették 
a város magyar megnevezé-
sét – tájékoztat közleményben 
Sepsiszentgyörgy önkor-
mányzatának sajtóirodája. 
Mint írják, Sepsiszentgyörgy 
önkormányzata bízik benne, 
hogy a hatóságok gyorsan 
fogják azonosítani a tettese-
ket. A polgármesteri hivatal 
munkatársai mielőbb letisz-
títják a festéket a tábláról, 
ugyanakkor kérik, amennyi-
ben valaki látott valamit az 
esettel kapcsolatban, jelezze 
az illetékes hatóságoknak.  
Hasonló eset több alkalommal 
is előfordult már Háromszé-
ken, és a székelyföldi telepü-
léseken. Sepsiszentgyörgyön 
az önkormányzat 2009-ben is 
feljelentést tett a rendőrségen, 
miután a megyeszékhelyen két 
kétnyelvű helységnévtáblán 
fekete festékszóróval fújták le 
a magyar feliratot. Antal Árpád 
polgármester akkor primitív 
provokációnak minősítette 
a történteket. A tettest nem 
sikerült előállítani Kézdivásár-
helyen sem, ahol ugyanabban 
az évben fújták le a magyar 
feliratot a település egyik be-
járatánál. 

Visszatér a téli 
időjárás
Az időszakhoz képest szo-
katlanul hideg lesz szombat 
délutántól az egész ország-
ban, a szakértők előrejelzése 
szerint a hőmérsékleti értékek 
10–11 Celsius-fokkal is csök-
kenhetnek, ugyanakkor esőre, 
havazásra és havasesőre is 
számítani kell. Mihai Huştiu, 
az Országos Meteorológiai 
Szolgálat (ANM) munkatársa 
az Agerpres hírügynökségnek 
elmondta, szombatig marad a 
meleg idő, napközben a 19–20 
fokot is elérheti a hőmérséklet, 
szombat délutántól, estétől 
azonban fokozatosan lehűl az 
idő, a hideg pedig csapadékot 
hoz magával. A szakértő sze-
rint a rossz idő egész jövő hé-
ten, március 25–26-áig kitart.




