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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

 » RÖVIDEN

Március 15.: restaurált táblát 
koszorúznak Kolozsváron
Felújított emléktáblát koszorúzhat 
meg az ünneplő kolozsvári magyar 
közösség a Biasini szállónál március 
15-én, az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc kitörésének 
évfordulóján. A Petőfi  Sándor költő 
látogatásának emléket állító tábla 
restaurálása a Mátyás-szoborcso-
portot felújító Kolozsi Tibor felügye-
letével zajlik. A szobrászművész 
elmondta, a vistai kőből készült 
táblát a helyszínen restaurálják, 
speciális tisztítószerekkel kezelik, 
és az írást is felfrissítik rajta. Oláh 
Emese alpolgármester elmondta, 
emlékezetpolitika és az ünnep 
méltósága szempontjából is fontos 
volt a tábla felújítása. „Az egykori 
Biasini szállodán levő tábla nekünk, 
kolozsváriaknak egy láncszem, 
amely kapcsolatot teremt egy fontos 
eseménnyel, az 1848–49-es forra-
dalommal és szabadságharccal, 
amely meghatározó szerepet töltött 
be nemzeti identitásunk formá-
lásában” – mondta Oláh Emese. 
Hozzátette: a táblát Kolozsvár 
önkormányzata újíttatta fel, „amit 
nem gesztusként, hanem a norma-
litás és békés együttélés jeleként 
értékelhetünk”. A táblát 1897. már-
cius 15-én állította az állami felsőbb 
leányiskola. „Itt volt szállva/PETÖFI 
SÁNDOR/és neje/ 1847 okt. 21-töl 24-
ig./Megjelölte a helybeli áll(ami)./ 
felsőbb leányiskola kegyelete/ 1887. 
márc(ius). 15.” – olvasható a táblán, 
amelyet a 20. század első felében 
egy időre eltávolítottak, majd 1940-
ben visszahelyezték eredeti helyére.
 
Több mint ezer sertéspestisgóc
Húsz megye 275 településén 1027 
afrikaisertéspestis-gócot tartanak 
nyilván – közölte pénteken az 
Országos Állategészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Hatóság. 
Eddig 365 403 sertést pusztítottak 
el. A fertőzést ugyanakkor 1112 vad-
disznónál is kimutatták. Szatmár 
megyében eddig sikerült felszámol-
ni 20 fertőzési gócot, Biharban 21-et, 
Máramarosban hármat, Dâmboviţa 
megyében kettőt, Buzău megyé-
ben ötöt, Brăila megyében 60-at, 
Vrancea megyében hármat, Dolj 
megyében egyet, Ialomiţa megyé-
ben 75-öt, Ilfov és Giurgiu megyében 
pedig ötöt-ötöt. Jelenleg a legtöbb 
fertőzési gócot Tulcea (576), Călăraşi 
(103), Konstanca (92) és Brăila (71) 
megyében tartják nyilván. A többi 
megyében egytől 52-ig terjed ezek 
száma. Országszerte 8557 sertéstu-
lajdonost kártalanítottak ez idáig, 
nekik összesen 251,342 millió lej 
kártérítést utaltak.

A MAGYAR POLGÁRI PÁRT INGYENLOBOGÓK OSZTOGATÁSÁVAL „VÁLASZOL” A JELKÉPÜLDÖZÉSRE

Székely színekbe borul Udvarhely

Gálfi  Árpád polgármester (jobbról a második) szerint betelt a pohár a magyar jelképek üldözése miatt

Ingyenesen igényelhetők szé-
kely zászlók az MPP udvarhelyi 
szervezeténél, amely a lobogók 
kitűzésére kérte a város lakóit, 
miután el kellett távolítani a jel-
képeket a polgármesteri hivatal 
homlokzatáról.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Besegít a székely zászlók magán-
területen történő kitűzésébe a 
Magyar Polgári Párt (MPP) szé-

kelyudvarhelyi szervezete, amelytől 
ingyenesen lehet lobogókat igényel-
ni. Emellett a polgáriak továbbra 
is gyűjtik a támogatói aláírásokat a 
magyarellenességéről elhíresült Dan 
Tanasă ellen tett feljelentés ügyében.

„Betelt a pohár, miután egy jog-
erős ítélet nyomán el kellett távolíta-
ni a székely és a városzászlókat a pol-
gármesteri hivatal homlokzatáról, 
illetve a tanácsteremből. Éppen ezért 
tettük közzé a felhívásunkat, hogy 
tiltakozásul minél többen tűzzék ki 
a székely lobogót a magántulajdon-
ban lévő ingatlanokon. Ezt ugyanis 
a törvény nem tiltja” – jelentette ki 
hétvégi sajtótájékoztatóján Gálfi  Ár-
pád, aki hangsúlyozta, hogy nem 
polgármesterként, hanem az MPP 
helyi elnökeként beszél. Rámutatott, 
az elmúlt időszakban több ezer ki-
sebb-nagyobb székely zászlót kapott 
adományként a pártjuk Székelyud-
varhely testvértelepüléseinek önkor-
mányzataitól, illetve az akciójukat 
támogató cégektől és civil szerveze-
tektől. Ezeket szeretnék ingyenesen 
szétosztani a mozgalmukhoz csatla-
kozni akaró városlakók között. A na-
gyobb lobogókkal nemcsak rudat, 

hanem az épületekre csavarozható 
zászlótartót és csavarokat is adnak.

„Székelyföldön nem szórvány-
ként kell viselkednünk, hiszen 
többségben vagyunk. A megmara-
dásunknak fontos feltételei, hogy 
vigyázzunk a szimbólumainkra, ér-
tékeinkre” – fogalmazta meg Mike 
Levente, az MPP helyi frakcióvezető-
je. Orbán Árpád alpolgármester szin-
tén MPP-s minőségében kijelentette, 
szerinte a zászlók kitűzése nagyon 
szép válasz azoknak, akik „támad-
ják a nemzetünket és a szimbóluma-
inkat”. Minél többen csatlakoznak a 
mozgalomhoz, annál jobban látszik, 
hogy összetartó közösségről van szó 
– magyarázta, hozzátéve, hogy a 
zászlók kitűzésével egyúttal Széke-
lyudvarhelyet is szebbé tehetik. Úgy 
véli, hogy a székely lobogók haszná-
latának különösen nagy hangsúlyt 
kell kapnia a közeledő március 15-ei 
ünnepségen is.

Aki zászlót szeretne igényelni 
a polgáriaktól, azt a párt Kossuth 
Lajos utca 20. szám alatt található 
irodájában teheti meg hétközna-
ponként délelőtt tíz és déli tizenkét 

óra között, de a Vár utca 4. szám 
alatt lévő demokrácia-központban 
is várják az érdeklődőket. Az igény-
lőknek csupán annyi dolguk van, 
hogy helyezzék el ingatlanjaikon a 
lobogókat, majd készítsenek erről 
fényképet, és küldjék el a szekely-
zaszlo@polgaripart.ro e-mail-címre. 
Az MPP ezekkel a fotókkal szeretné 
megköszönni adományozóinak a 
nagylelkűséget.

A sajtótájékoztatón Balázs Árpád, 
az MPP irodavezetője emlékeztetett, 
hogy pártja országos vezetősége 
nemrég az ügyészségen jelentette fel 
uszításért a magyarellenességéről 
elhíresült Dan Tanasă bloggert, il-
letve a székelyföldi románok civil fó-
rumát. Azóta is zajlik a panaszukat 
támogató aláírások gyűjtése. Eddig 
összesen több mint háromezer pol-
gár biztosította kézjegyével a pártot, 
hogy egyetért a feljelentéssel, az alá-
írók közül közel ötszáz székelyud-
varhelyi. „Aki eljön az irodánkba, 
hogy aláírja a támogatói dokumen-
tumot, azt egy székely zászlóval is 
megajándékozzuk” – jegyezte meg 
Balázs Árpád.

 » Székelyföl-
dön nem szór-
ványként kell 
viselkednünk, hi-
szen többségben 
vagyunk – vallják 
az MPP-sek.
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 » ANTAL ERIKA 

Egy tonna szalmonellával fertőzött 
miccshús került kereskedelmi for-

galomba Maros megyében. A fertő-
zött élelmiszer egy dicsőszentmártoni 
húsfeldolgozóból származik. A termék 
zömét már forgalomba hozták, a miccs
hús szavatossága pénteken járt le. Ed-
dig sehonnan sem jeleztek ételmérge-
zést. Kincses Sándor, a Maros megyei 
állategészségügyi és élelmiszer-biz-
tonsági igazgatóság vezetője megerő-

sítette a hírt, miszerint egy belső elle-
nőrzés során fedezték fel a termelőnél 
a fertőzést. Értesítették a vállalatot és 
a megyei állategészségügyi igazgató-
ságot, illetve a bukaresti állategész-
ségügyi hivatalba is küldtek mintát. 
Azt még nem állapították meg, hogy 
a szalmonella milyen fajtáját találták 
a hústermékben, az eredményt Buka-
restből várják. Mire azonban a fertő-
zést felfedezték, a termék nagy része 
már kikerült a kereskedelembe. A ter-
melő és csomagoló cég valamennyi 

kereskedelmi partnerét értesítette az 
esetről, és kérte az áru visszavonását. 
A még el nem adott termékeket leszed-
ték az üzletek polcairól, és megsemmi-
sítik. Azt, hogy pontosan mennyi ma-
radt a polcokon, nem lehet tudni. Azt 
viszont vizsgálják, hogy a feldolgozás 
előtt már fertőzött volt-e a hús, vagy 
a feldolgozás, illetve a csomagolás so-
rán fertőződött meg. Kincses Sándor 
szerint amennyiben egy agresszív szal-
monellatípusról lenne szó, akkor már 
sokan megbetegedtek volna.

Szalmonellával fertőzött miccshús Maros megyében

 » Kincses 
Sándor szerint 
amennyiben 
egy agresszív 
szalmonellatí-
pusról lenne szó, 
akkor már sokan 
megbetegedtek 
volna.




