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A vád: románellenesség
Az erdélyi magyarok ellen irányulnak a feljelentések

Végre teljes a Patkó

• Állandó kiállítás formájában régi helyükre kerültek visz-

sza a patkóbeli címerek Székelyudvarhelyen. Hetvennyolc
évvel ezelőtti felavatása óta végre a maga teljességében
kapta vissza a Márton Áron teret az udvarhelyi közösség.
KOVÁCS ESZTER
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Újabb támadás az élőlánc ellen.
Ezúttal a diszkriminációellenes
tanácshoz fordultak román
„jogvédők”

• Feljelentettek több RMDSZ-es politikust az Orszá-

gos Diszkriminációellenes Tanácsnál az úzvölgyi temetőügy és tiltakozás kapcsán. Tánczos Barna szenátor
Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, „a vád:
románellenesség”.
„Feljelentést nyújtott be ellenem és néhány kollégám ellen az
Országos
Diszkriminációellenes
Tanácshoz egy »román jogvédő«
egyesületekből álló csoport. A vád:
románellenesség” – adta hírül
Facebook-oldalán Tánczos Barna
szenátor, aki szerint az úzvölgyi temetőügyben indított újabb támadás
nem ellene, illetve RDMSZ-es társai
ellen, hanem az egész közösség, az
erdélyi magyarok ellen irányul. Az
MTI információi szerint Tánczos
mellett Borboly Csaba és Tamás
Sándor, Hargita és Kovászna megye önkormányzatának az elnöke,
Gergely András, Csíkszentmárton
polgármestere, valamint Korodi Attila RMDSZ-es parlamenti képviselő
érintett még a feljelentésben. Korodi az MTI-nek elmondta, a diszk-
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a fi gyelem középpontjába, hogy
Dormánfalva Polgármesteri Hivatala ez év tavaszán részben magyar
katonák sírjain román parcellát horiminációellenes tanács idézésére zott létre, amelyben ötven betonkeTánczos Barnával együtt kedden je- resztet állíttatott ismeretlen román
lentek meg a bukaresti hivatalban. katonáknak, és egy – a román vasA meghallgatáson ismertették az gárdisták által jelképként használt
úzvölgyi katonatemető illetéktelen – kelta keresztes emlékművet is
átalakítása nyomán kialakult poli- emelt. Június 6-án több ezer román
tikai helyzetet. Részletezték, hogy megemlékező, a kaput kitépve, a
biztosították a temetőhöz érkező temető előtt élőláncot képező maromán tömegnek, hogy koszorúikat gyarokat és a rendfenntartó erőket
a temetőn kívül, a kőkerítés mellé bántalmazva erőszakkal nyomult
tegyék le. Korodi Attila hozzátet- be a sírkertbe, hogy részt vegyen a
te, minden megnyilvánulásuk a román parcella ortodox felszentelétörvényesség visszaállítására irá- sén. A csendőrség a június 6-i rendnyult, hiszen azt megelőzően több bontás miatt eddig Borboly Csabáromán hatóság is megállapította, ra, a Hargita megyei önkormányzat
hogy Dormánfalva Polgármesteri elnökére és Grüman Róbertre, a
Hivatala törvénytelenül hozta létre Kovászna megyei önkormányzat ala román parcellát és állított emlék- elnökére rótt ki egyenként háromezer lejes bírságot, arra hivatkozva,
művet a temetőben.
Mint ismeretes, az úzvölgyi kato- hogy elmulasztották a csendőrsénatemető ügye azt követően került gen is bejelenteni az élőláncot.

Hargita megye diákjai lettek a legjobbak a pótérettségin
miatt, ők a következő két érettsé• Az őszi érettségire jelentkezők 30,8 százalékának
gi időszakban nem jelentkezhet-

sikerült a vizsga az óvások elbírálása előtti eredmények
szerint, a legjobban a Hargita megyei diákok teljesítettek.
PÁVAADORJÁN
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z idei országos átmenési arány
3,9 százalékkal jobb eredmény a tavalyinál, amikor csak az
érettségizők 26,9 százaléka szerzett
átmenő jegyet az augusztus végi-szeptember eleji pótérettségin. A
tanügyminisztérium adatai szerint
az őszi érettségin sikeresen teljesítő
10 718 diák közül 8049-en idén fejezték be középiskolai tanulmányaikat,

2669-en pedig a korábbi években. A
pótérettségire jelentkező idei végzősök (2018–2019-es évfolyam) 34,2%os arányban vették sikerrel a vizsgát, ez egy százalékkal jobb a tavaly
őszi eredményhez képest (33,1%). A
korábbi végzős generációk sorából
kikerült érettségizőknek 23,7%-ban
sikerült a megmérettetés – számolt
be az Agerpres hírügynökség.
Eredetileg 43 528-an iratkoztak
be idén a pótérettségire, de csak
34 815-en jelentek meg a vizsgán.
Hetven személyt kizártak csalás

nek a megmérettetésre. Az őszi
érettségizők közül senki nem ért
el tízes átlagot. Jól teljesítettek az
idei nyárutón a Hargita (44,44%),
Iaşi (43,69%), Gorj (42,46%), Fehér
(41,18%) és Dolj (40,36%) megyei
érettségizők. A fővárosban 31,95%os a sikeresen vizsgázók aránya. A
leggyengébb eredményt ezúttal Giurgiu megyében jegyezték (21,85%).
A vizsgázóknak minden írásbeli
vizsgán el kellett érniük az 5-öst, a
vizsgajegyek számtani középarányosa pedig nem lehetett kisebb 6-osnál.
A fellebbezéseket tegnap délutánig
lehetett benyújtani. A végső eredmények szeptember 7-ére várhatók.

ulturális műsorral tarkítva testvérvárosi szerződést kötött egymással Székelyudvarhely és Pestszentlőrinc, az eseményt megelőzően
pedig felavatták azt az öt dombormű
címert is, amely ezentúl állandó
jelleggel látható lesz az udvarhelyi
Márton Áron téren. 1941. szeptember
5-én összesen öt címert rögzítettek
a falhoz: akkor a főtér, a Patkó teljes
felújítására ezer pengőt ajánlott fel
Pestszentlőrinc városa. A patkó belső ívében balról jobbra Udvarhely
vármegye, Székelyudvarhely, Magyarország, Erdély és Pestszentlőrinc
címerei díszítették a teret. A most
kiállított reprodukciókat Zavaczki
Walter szobrászművész készítette. Az
eseményen Gálfi Árpád polgármester kifejtette: több névváltás után ma
Márton Áron püspökünk nevét viseli
a tér, de „a névtől függetlenül miénk
a tér, mert ugyanaz a tér maradt, és
mi is ugyanazok maradtunk. Apá-

ink, nagyapáink ugyanezen a téren
gyűltek össze ezelőtt 78 esztendővel,
hogy az emlékhelyként épült Patkót
felavassák. A címereinket, jelképeinket megsemmisítő erők bármilyen
erőfeszítésük ellenére sem lesznek
képesek egy dologra: a lelkeinket
soha nem fogják tudni kifosztani.”
Az ünnepségen többek között Tarlós
István is felszólalt. A nemzet fővárosának főpolgármestere hangsúlyozta:
a jelképek kifejezik az államot alkotó nemzet azonosságtudatát, vagyis
nemcsak állami, de ami több, nemzeti szimbólumok is egyben. „A mai
ünnep bizonyítja, hogy az anyaországban és határainkon túl élő magyaroknak talán a legfontosabb feladatuk az önazonosság megőrzése,
az emlékek ápolása, a közös nyelv
megőrzése és a magyar értékek jövőjéről való közös gondolkodás” –
summázott az elöljáró.
Az ünnepség folytatásaként Pestszentlőrincz, illetve Székelyudvarhely városvezetősége a városháza
Szent István-termében szignózta a
testvértelepülési megállapodást.

A címerek elkészítéséhez szükséges összeget Budapest, Soroksár, Budavár és
Pestszentlőrinc közösen ajánlotta fel
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Többnyelvűen „zakatoló” vonatok

K

ifutott tegnap reggel a budapesti
Keleti pályaudvarról az első „kétnyelvű vonat”: a Hargita InterCity útvonalán már nemcsak románul tüntetik
fel az erdélyi települések nevét, hanem
magyarul is. A határon túli települések nevét magyarul is feltüntető első
iránytáblát Loppert Dániel, a Magyar
Államvasutak (MÁV) kommunikációs
igazgatója és Vujity Tvrtko horvát származású magyar író, újságíró, televíziós
riporter helyezte fel a Brassóba közlekedő Hargita IC egyik vasúti kocsijára a
pályaudvaron. Ezzel egy időben elkezdődött a menetrendeket jelző táblák
átállítása is, az egész folyamat pedig a
tervek szerint 2020 júniusáig lezárul a

MÁV-nál. Vujity Tvrtko megköszönte a
vasúti társaság rugalmasságát, amely
lehetővé tette, hogy három héttel ezelőtti ötletéből mára valóság lett. Az
Erdélyben is ismert újságíró tegnap
közölte, az átállás egyetlen nép tagjait
sem sértheti, hiszen a térképen szereplő nevek továbbra is ott lesznek majd
a vonatokon, de például a Miercurea
Ciuc mellé kikerül, hogy Csíkszereda,
a Bratislava mellé pedig a Pozsony.
(Rostás Szabolcs)
Loppert Dániel (balra) és Vujity
Tvrtko a Keleti pályaudvaron
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