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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

 » KOVÁCS ATTILA 

Bírósági ítélet kötelezi Székelyke-
resztúr polgármesterét, hogy a 

városháza homlokzatán az 1956-os 
magyar forradalom 50 éves évfordu-
lójának tiszteletére elhelyezett magyar 
nyelvű emléktábla fölé ennek román 
változatát is tegye ki. A pert a Dan Ta-
nasă vezette Méltóságért Európában 
Polgári Egyesület (ADEC) indította ta-
valy novemberben. Az ADEC azt kérte 
a bíróságtól, hogy kötelezze a Hargita 
megyei Székelykeresztúr polgármeste-

rét a városháza falán található magyar 
nyelvű emléktábla eltávolítására, il-
letve ennek egy kétnyelvű változattal 
történő helyettesítésére. Az emléktáb-
lát az 1956-os magyar szabadságharc 
kitörésének 50. évfordulója tiszteletére 
avatták fel 2006. október 23-án, és az 
évszámok, dátumok mellett a követ-
kező feliratot is tartalmazza: A magyar 
szabadságharc emlékére. Székelyke-
resztúr Város Önkormányzata.

A Hargita megyei törvényszék szer-
dán hirdetett elsőfokú ítéletet a per-
ben, ennek értelmében kötelezi a 

városvezetőt, hogy a magyar nyelvű 
emléktáblával megegyező méretű, jel-
legű, színű, és ugyanolyan betűméret-
tel rendelkező, azonos szövegű, román 
nyelven feliratozott táblát helyezzen el 
a városháza homlokzatára. Ugyanak-
kor elutasította az egyesületnek a meg-
lévő tábla eltávolítására vonatkozó 
kérését. Az ítélet nem jogerős, megfel-
lebbezhető a marosvásárhelyi ítélőtáb-
lán. Ezt meg is teszik – közölte kérdé-
sünkre Rafai Emil, Székelykeresztúr 
polgármestere, hozzátéve, a jogerős 
ítéletet majd végre fogják hajtani.

Románul is ki kell helyezni az 1956-os emléktáblát

 » A Hargita me-
gyei törvényszék 
elutasította az 
egyesületnek a 
meglévő székely-
keresztúri tábla 
eltávolítására vo-
natkozó kérését.

A ROMÁN HATÓSÁGOK ÁLTAL KIFOGÁSOLT ÍRÓRÓL NEVEZIK EL A SZÉKELYUDVARHELYI KÖNYVTÁRAT

Kitartottak Nyírő József neve mellett

Nagy többség. A határozattervezetet 16 székelyudvarhelyi tanácsos támogatta, ketten tartózkodtak

A székelyudvarhelyi tanács an-
nak ellenére nevezte el Nyírő Jó-
zsefről a város könyvtárát, hogy 
a prefektus hivatalában műkö-
dő névadó bizottság negatívan 
véleményezte a névadást.

 » KRÓNIKA

A székelyudvarhelyi önkor-
mányzati testület csütör-
töki ülésén Nyírő Józsefről 

nevezte el a város könyvtárát. Az 
Orbán Árpád alpolgármester által 
beterjesztett határozattervezetet 
16 képviselő támogatta szavazatá-
val, ketten tartózkodtak. Amint az 
ülésen elhangzott: a tanács tavaly 
március 15-ei ünnepi ülésén hozott 
elvi határozatot a névválasztásról és 
arról, hogy elindítja a névadás jogi 
procedúráját. A névválasztást a pre-
fektus hivatalában működő névadó 
bizottság negatívan véleményezte, 
de amint a tanácsülésen a város 
jegyzője elmagyarázta: a testület 
ennek ellenére határozhat a néva-
dásról – számolt be az MTI.

Az önkormányzati testület ülé-
sén az RMDSZ egyik képviselője a 
döntés elnapolását, másik a név 
módosítását és a Kányádi Sándor 
nevet javasolta a könyvtárnak. A 
Magyar Polgári Párt (MPP) és az 
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
közös frakciója kitartott a Nyírő 
József név és a szavazás megtartá-
sa mellett. Többen is elmondták: 
mindkét személyiséget fontosnak 
tartják a város számára, semmi-
képpen nem szeretnék őket egy-
más ellen kijátszani, és keresik a 
módját annak, hogy Kányádi Sán-

dor nevét is utca, tér vagy intéz-
mény viselje Székelyudvarhelyen.

Az emigrációban elhunyt Nyírő 
József (1889–1953) székelyzsom-
bori születésű író alakja 2012-ben 
váltott ki erős indulatokat a ro-
mán–magyar viszonyban és az 
erdélyi magyar közéletben, ami-
kor a hatóságok meghiúsították az 
író hamvainak székelyudvarhelyi 
újratemetését. Azt hangoztat-
ták, hogy szerintük Nyírő József 
antiszemita, fasiszta eszméket 
képviselt, de az újratemetést 
Bunta Levente akkori RMDSZ-es 

polgármester által kiállított te-
metési engedély formai hibájára 
hivatkozva akadályozták meg. 
Az újratemetés előkészítésében 
– kegyeleti okokra, Nyírő József 
végakaratára és írói érdemeire hi-
vatkozva – az Országgyűlés Hiva-
tala szervezői szerepet vállalt. Ezt 
követően a román hatóságok egy 
gyergyószentmiklósi Nyírő Jó-
zsef-megemlékezés és egy széke-
lyudvarhelyi Nyírő József-naptár 
ügyében is vizsgálatot indítottak, 
de bűncselekmény hiányában 
mindkettőt beszüntették.

 » Amint a 
tanácsülésen a 
város jegyzője 
elmagyarázta: a 
testület a nega-
tív véleményezés 
ellenére határoz-
hat a névadásról.
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Összefogást sürgetnek
Szent László szobráért

Újfent összefogást sürget az Erdélyi 
Magyar Néppárt (EMNP) annak 

érdekében, hogy a nagyváradi Szent 
László téren állhasson a városalapító 
lovagkirály szobra. Miután korábban 
a polgárok aláírásgyűjtéssel nyoma-
tékosították óhajukat, az EMNP most 
civil szervezetek, egyházak és politi-
kusok kézjegyeit gyűjti, hogy közös 
erővel rábírják a városvezetést a szo-
bor felállítására. Csomortányi István, 
a néppárt Bihar megyei szervezetének 
elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján 
emlékeztetett, miután a megyeszék-
hely önkormányzata már korábban 
jóváhagyta, még az idei év folyamán 
felállítják két román püspök szobrát a 
Szent László téren: Roman Ciorogariu 
ortodox és Demetrie Radu görögka-
tolikus püspök egész alakos szobra 
a Szent Miklós katedrális, illetve a 
Holdas templom környékére kerül. 
Ezzel pedig háromra nő a román 
személyiségek szobrainak a száma, a 
helyzeten pedig az sem változtat, ha 
Mihály vajda lovasszobrának helyét 
valamikor a jövőben Ferdinánd román 
király „veszi át”.

„Mi a kezdetektől szót emeltünk 
azért, hogy a főtéren álljon Szent 
László lovasszobra. Azzal a helyzettel 
szembesülünk, hogy a román közös-
ség egységes kiállása miatt lesz három 
román szobor. Ilyen típusú egységet 
kellene alkotnia a magyaroknak is 
ahhoz, hogy legalább esélye legyen 
annak, hogy a Szent László téren 
szobra legyen városalapító királyunk-
nak” – szögezte le Csomortányi.

Mint részletezte, a tavalyi év végén 
kezdeményezett aláírásgyűjtésük-
hez eddig több mint húsz egyházi és 
civil szervezet csatlakozott. Felkérte 
egyúttal azokat a szervezeteket, ame-
lyekhez még nem jutottak el, hogy 
jelentkezzenek és támogassák a bead-
ványt. „Ha mi, váradi magyarok nem 
fogunk össze ezért a szoborért, akkor 
nagyon kis eséllyel fogjuk tudni a fő-
térre kihelyeztetni” – vallja a néppárti 
politikus, aki szerint „a legkevesebb, 
ami elvárható, hogyha van három 
román szobor a főtéren, akkor legyen 
egy magyar is”. Meglátása szerint 
pedig a városalapító ellen a román 
közösségnek sem lehet kifogása. Jelez-
te egyúttal, hogy a lovagkirály szobrát 
a városházával átellenben, a Szent 
László plébániatemplom melletti üres 
területen képzelnék el.

Csomortányi egyúttal civilek, 
egyházak és a politikum támogatását 
kérte abban is, hogy a város nap-
ját, október 12-ét másik időpontra 
helyezzék, ami a magyarság számára 
nem gyásznap, mint a román és orosz 
bevonulás évfordulója. (Bálint Eszter)




