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Meggyalázták Széchenyi szobrát
Magyarellenes megnyilvánulások sorozatára panaszkodik Szatmárnémeti polgármestere

ROSTÁS SZABOLCS

I smeretlenek tegnapra virradóra 
meggyalázták Széchenyi István 
köztéri szobrát Szatmárnémeti 

régi főterén – tájékoztatott a szatmár-
németi polgármesteri hivatal. Az el-
követők egy román trikolórt festettek 
fel az egész alakos szobor talapzatá-
ra, valamint a következő román nyel-
vű szöveget, ugyancsak piros-sár-
ga-kék színekkel: „Ez itt Románia”. 
Kereskényi Gábor, a megyeszékhely 
polgármestere közölte, mély megdöb-
benéssel értesült a történtekről, sze-
rinte a szobor talapzatára felírt szöveg 
magyarellenes üzenet, szélsőséges 
támadás nemcsak a város magyar-

sága, hanem az egész szatmárnémeti 
közösség ellen. A témában kibocsá-
tott állásfoglalásában az elöljáró úgy 
vélekedett, azon kívül, hogy a „leg-
nagyobb magyar” volt, Széchenyi Ist-
ván azt képviselte, amit napjainkban 
is minden magára valamit adó politi-

kus hirdet: egységes, fejlett és szabad 
Európát. Az elöljáró szerint bár Szat-
márnémetit az utóbbi 27 év során a 
békés együttélés jellemezte, az utóbbi 
hónapokban megváltozott a helyzet, 
akadnak ugyanis olyan, által meg 
nem nevezett politikusok, akik egyé-
ni céljaik megvalósítása érdekében 
minden eszközt bevetnek. „A magyar 

és román közösség összeuszításával 
hónapok óta kísérleteznek, a sajtót és 
könnyen befolyásolható, gyanús hát-
terű személyeket egyaránt felhasz-
nálva. A bölcsek nyugalmával eddig 
nem léptünk fel ez ellen, mert remél-
tük, hogy idővel megszűnnek ezek az 
akciók. Sajnos nem így történt” – ál-
lapította meg az RMDSZ szatmárné-

meti szervezetének elnöki tisztségét 
is betöltő Kereskényi. A polgármester 
hozzátette, megtette a szükséges jogi 
lépéseket a szoborgyalázás ügyében, 
és elvárja az illetékes hatóságoktól a 
határozott és gyors fellépést: a tette-
sek és a felbujtók mielőbbi felelősség-
re vonását. „Nem nézhetjük tétlenül, 
hogy politikai kalandorok és a meg-
rendelésükre romboló vandál kezek 
közösségünkre támadjanak. Ez az 
akció mélyen sérti a békés együttélés 
hagyományait, éppen ezért arra szó-
lítom fel Szatmárnémeti minden tisz-
teségés polgárát, hogy együtt védjük 
meg közös értékeinket a XXI. századi 
keresztény Európa eszmeiségének 
jegyében” – szerepel Szatmárnémeti 
polgármesterének közleményében.

• Ismeretlen tettesek meggyalázták tegnapra vir-
radóra a Szatmárnémeti főtéri parkjában március 15-
én felavatott Széchenyi István-szobrot. Kereskényi 
Gábor polgármester szerint az akció mélyen sérti a 
békés együttélés hagyományait.
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Vizsgálatot indított a bukaresti 
legfőbb ügyészség, amely azt 
veszi górcső alá, hogy történt-e 

mulasztás az állami intézmények ré-
széről az afrikai sertéspestis terjedé-
sének megakadályozása érdekében. A 
nyomozó hatóság tegnapi közlése sze-
rint részben hivatalból, részben több 
feljelentés alapján indítottak eljárást. 
Klaus Johannis elnök az elmúlt na-
pokban többször azzal vádolta a kor-
mányt, hogy nem végezte feladatát, és 
nem hozta meg a szükséges intézkedé-
seket az afrikai sertéspestis terjedésé-
nek megakadályozása végett.

Az elnöki hivatal tegnap is ki-
adott egy közleményt, amelyben 
Johannis azt kérte: vizsgálják meg 
az illetékes szervek, milyen meg-
előző és ellenőrző intézkedéseket 
foganatosítottak a sertéspestis 
ügyében az ellenőrző hatáskörrel 
rendelkező hatóságok. Johann-
is megismételte: a kormánynak 
vállalnia kell a felelősséget a ha-
tékony megelőző intézkedések 
elmulasztásáért. Az elnök szerint 
egész Európában Romániában 
terjedt leggyorsabban a betegség, 

ott nőtt a leggyorsabb ütemben a 
fertőző gócpontok száma, ami az 
elnök szerint azt mutatja: mind a 
központi, mind a helyi hatóságok 
képtelenek ellenőrizni a helyzetet.

Az elnök szerint a hatóságoknak 
már 2017-ben meg kellett volna ten-
niük a szükséges óvintézkedéseket, 
és tájékoztatniuk kellett volna főleg a 
vidéki gazdákat a kór terjedésének ve-
szélyeiről. Johannis szerint közvetle-
nül a miniszterelnök alárendeltségébe 
tartozó állategészségügyi és élelmi-
szerbiztonsági hatóság kezelte felüle-
tesen a helyzetet, nem vette komolyan 
a több szakaszban alkalmazásra váró 
óvintézkedéseket, ezért terjedt el a 
kórokozó. Az elnök szerint a jelentős 
anyagi kár elkerülhető lett volna, ha a 
kormány idejében lépett volna.

A múlt héten közzétett legfrissebb 
adatok szerint Románia tizenegy me-
gyéjének 165 településén van jelen a 
kórokozó, összesen 781 fertőzőgóc sze-
repel a nyilvántartásban, és több mint 
123 ezer sertést kellett megsemmisíte-
ni. A kórokozó az ország északnyugati 
részén jelent meg először tavaly július-
ban, onnan terjedt az ország délkeleti 
részére, ahol az elmúlt hetekben gyor-
san kezdett terjedni.

Nyomoz az ügyészség a sertéspestis ügyében
• Nyomozást indított a főügyészség a sertéspestis-
járvány ügyében, miután Klaus Johannis elnök azzal 
vádolta a kormányt, hogy nem végezte a feladatát, és 
nem hozta meg a szükséges intézkedéseket.

Johannis szerint a ható-
ságoknak már 2017-ben 
meg kellett volna tenniük 
a szükséges óvintézkedé-
seket, és tájékoztatniuk 
kellett volna főleg a vidé-
ki gazdákat.

Kereskényi Gábor közölte, 
megtette a szükséges jogi 
lépéseket a szoborgyalázás 
ügyében, és elvárja az illeté-
kes hatóságoktól a határozott 
és gyors fellépést: a tettesek és 
a felbujtók mielőbbi felelős-
ségre vonását.

„Ez itt Románia” – üzeni a talapzatra 
felpingált szöveg
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Jelenleg összesen 781 fertőzőgóc 
szerepel a nyilvántartásban

  




