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Iohannis nem törődik 
bele a bírságba

Klaus Iohannis államelnök megtá-
madta a bukaresti ítélőtáblánál 

az 5 000 lejes bírságot, amelyet az 
Országos Diszkriminációellenes Ta-
nács (CNCD) május 20-án rótt ki rá a 
Székelyföld autonómiastatútumának 
törvénytervezete és Erdély vélelme-
zett „kiárusítása” kapcsán tett nyilat-
kozata miatt. A fellebbezést, amely 
a tanács május 20-án hozott, 443-as 
számú határozatának eltörlését kéri, 
pénteken nyújtották be a bírósághoz. 
Az ítélőtábla még nem tűzte ki a per 
elkezdésének időpontját. Az Orszá-
gos Diszkriminációellenes Tanács 
(CNCD) vezetősége május 20-án 
ötezer lejre bírságolta Klaus Iohannis 
államfőt hátrányos megkülönbözte-
tés és a méltósághoz való jog etnikai/
nemzetiségi alapon való megsértése 
miatt. Az államelnököt a Székelyföld 
autonómiastatútumának törvényter-
vezete kapcsán tett nyilatkozata mi-
att szankcionálta az Asztalos Csaba 
vezette CNCD. Április 29-én, miután 
a bukaresti képviselőház hallga-
tólagosan elfogadta Székelyföld 
autonómiastatútumának tervezetét, 
Klaus Iohannis államfő azt mondta: a 
Szociáldemokrata Párt (PSD) segített 
az RMDSZ-nek abban, hogy átmen-
jen a javaslat a képviselőházon. „Jó 
napot kívánok, PSD! (ezt magyarul 
mondta az elnök – szerk. megj.) 
Hihetetlen, kedves románok, hogy mi 
zajlik Románia parlamentjében. (...) 
Miközben jómagam, a kormány és 
a többi hatóság az emberek életéért 
küzdünk, azért harcolunk, hogy 
szabaduljunk meg ettől a járványtól, 
a nagy PSD azért harcol a parlamenti 
titkos irodákban, hogy adja Erdélyt 
a magyaroknak. Jó napot, Ciolacu! 
Vajon mit ígért nektek Orbán Viktor 
Budapestről e megállapodásért 
cserébe?” – fogalmazott az államfő a 
Cotroceni-palotában adott április 29-i 
nyilatkozatában.

Az Országos Diszkriminációelle-
nes Tanács véleménye szerint a nyi-
latkozat diszkriminatív jellegű volt, 
és etnikai/nemzetiségi hovatartozás 
alapján megsérti a méltósághoz 
való jogot. Az államelnöki hivatal 
még aznap bejelentette, hogy Klaus 
Iohannis fellebbezni fog az illetékes 
bíróságon a CNCD vezetősége által 
hozott határozat ellen, mivel úgy 
véli, hogy az politikai döntés. Mint 
arról beszámoltunk, a bukaresti 
legfőbb ügyészség nem indít bűnvá-
di eljárást Iohannis ellen az „Erdély 
kiárusításáról” tett kijelentése 
miatt, a nyomozó hatóság elismerte 
ugyanakkor, hogy az államfő nyi-
latkozata kimeríti a gyűlöletbeszéd 
fogalmát. (Krónika)
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Ismét ragyoghat a Mátyás-szobor

Szebb is lehet. A foltosodás természetes folyamat része, egy nap alatt kĳ avítható

Eltűnhetnek végre a foltok a 
kolozsvári Mátyás-szoborcso-
portról, ugyanis többéves ki-
hagyás után idén nyáron ismét 
leviaszozzák az emlékművet. 
A karbantartási munkálatokat 
hamarosan elvégezhetik.

 » PAP MELINDA

M ár a következő hetekben le-
viaszozhatják a kolozsvári 
Mátyás-szoborcsoportot, a 

régóta várt beavatkozáshoz csupán 
a kolozsvári polgármesteri hivatal 
felkérésére van szükség – erősítet-
te meg a Krónikának Kolozsi Tibor 
szobrászművész. A Fadrusz János 
emblematikus alkotását pár évvel 
ezelőtt restauráló szakember sze-
rint már megvan a szakhatósági 
engedély, csupán az időpont nincs 
leszögezve, várják a polgármeste-
ri hivatal felkérését, melyen napra 
pontosan szerepel majd a dátum.

A restaurátor szerint a mostani esős 
időszakban nem is lehetne végrehaj-
tani a beavatkozást, ehhez ugyanis 
szép idő kell. „Jó időt szeretnénk, úgy 
lenne rendjén, hogy a viasz meg tud-
jon száradni” – magyarázta Kolozsi 
Tibor. A Mátyás-szoborcsoport resta-
urátora szerint a bronzszobrot jó lett 
volna évente újraviaszozni, ugyanis a 
karbantartási munkálat hiányában a 
szobor felülete egyes helyeken az oxi-
dációs folyamat miatt zöldes árnya-
latot kapott, ami ugyan az emlékmű 
egészére nem veszélyes, de felületi-
leg észrevehető szépséghiba. „Ahol a 
viasz lekopott, az meglátszik, azon a 
helyen más színe lett a felületnek. Így 
enyhén foltos az egész” – mutatott rá 
a szakértő.

Karbantartás vs. felújítás
A szakember korábban úgy nyi-
latkozott, hogy a kolozsvári pol-
gármesteri hivatal illetékeseinek a 
restaurálást követő karbantartási 
útmutató alapján kellett volna eljár-
niuk, azaz évente viaszozni kellett 
volna a szobrot. A városháza illeté-
kesei többéves mellőzés után végül 
tavaly júliusban kértek erre enge-
délyt a bukaresti szakhatóságtól, de 
a fővárosi intézmény a viaszozáshoz 
is tízezer lejbe kerülő, bonyolult 
dokumentációt kért, mintha teljes 
körű felújításról lenne szó.

„Mi a helyi műemlékvédő bizott-
ság jóváhagyását akartuk kikérni, 
de elküldtek Bukarestbe. Bukarest-
ben nem hagyták jóvá, pedig ez 
csak egy karbantartás, nem felújí-
tás, a felújítás megtörtént” – utalt 
a 2010-ben elvégzett restaurálási 
munkálatokra Kolozsi Tibor, aki 
szerint nem lett volna indokolt a 
fővárosi szakhatósághoz fordul-
ni. Utólag ugyanis mégis a területi 
műemlékvédelmi bizottság hagyta 
jóvá a beavatkozást, ennek alap-
ján fognak hozzá a szép idő ese-
tén egyetlen nap alatt elvégezhető 
munkálathoz.

Természetes folyamat
A Mátyás-szoborcsoporton megje-
lent foltokra már pár hónappal a 
restaurálás után felhívták a fi gyel-
met a kolozsváriak, akik írásos 
panaszt is továbbítottak az ügy-
ben a polgármesteri hivatalhoz. 
Kolozsi Tibor lapunknak akkor 
úgy nyilatkozott, hogy a foltoso-
dás természetes folyamat része, a 
foltokat ugyanis az okozza, hogy 
a nyári hőség és a savas esők ha-
tására lekopott a műalkotásról a 
restaurálás után felvitt viaszréteg. 
A szoborcsoport bronzból készült 
alakjait évente újra kellene viaszoz-
ni, különben a foltok egyre jobban 
kiterjednek, és a bronzszobrok újra 
visszakaphatják a restaurálás előtti 

zöldes színüket. Rámutatott, ez 
elkerülhetetlen folyamat, hiszen a 
főtéri emlékmű déli fekvésű, nagy 
körülötte a gépkocsiforgalom, így 
a bronzalakok a nyári hőségben 
50–60 Celsius-fokra is felmeleg-
szenek.

Mivel a frissen restaurált műal-
kotás akkor még a jótállási idősza-
kon belül volt, a viaszozást végül 
a felújítást végző Concefa cég és a 
fémrestaurátor szakemberek vé-
gezték el, 2012 óta azonban nem 
került sor hasonló beavatkozásra. 
Holott a restaurálás befejezése-
kor a szakemberek karbantartási 
útmutatót és javaslatot is össze-
állítottak a helyhatóság számára, 
melyben évente elvégzendő fel-
adatként a viaszozás is szerepelt.

Fadrusz János 1902-ben felava-
tott emblematikus alkotását a 
magyar és román kormány közös 
anyagi támogatásával újították 
fel, a két fél fele-fele arányban 
járult hozzá az 1,6 millió lejes be-
ruházáshoz. A szobor restaurálá-
sára vonatkozó szerződést 2009. 
július 22-én írták alá, a fővállalko-
zó Concefa cég és a munkálatokat 
irányító Kolozsi Tibor szobrász-
művész-restaurátor 2010 végén 
adta át a felújított műalkotást, a 
helyreállított szoborcsoport ava-
tási ünnepségét 2011. április 2-án 
tartották.

 » A szoborcso-
port bronzból 
készült alakjait 
évente újra kel-
lene viaszozni, 
különben a fol-
tok egyre jobban 
kiterjednek, és 
a bronzszobrok 
újra visszakap-
hatják a rest-
aurálás előtti 
zöldes színüket.
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