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Asztalos Csabát, az Országos 
Diszkriminációellenes Ta-
nács (CNDC) elnökét halállal 
fenyegető felirat jelent meg 
a hétvégén Bukarestben, a 
belügyminisztérium közelé-
ben, a Forradalom tér egyik 
buszmegállójában. Az érintett 
feljelentést tett, lapunknak 
pedig elmondta: aggasztónak 
találja, hogy az elmúlt időszak-
ban a kisebbségekhez tartozó 
személyekkel szemben több 
uszító üzenet fogalmazódott 
meg nyíltan Romániában.

 » SIMÓ HELGA

F enyegető üzenet jelent meg Bu-
karest belvárosában, a felirat 
szerzője Asztalos Csabának, az 

Országos Diszkriminációellenes 
Tanács (CNCD) elnökének ha-
lálát kívánja. Az üzenetet eddig 
ismeretlen tettesek egy buszme-
gállóban található reklámtáblára 
írták. „Halál Asztalos Csabára és 
a CNCD-re. Menjetek Ceaușescu 
után” – olvasható a feliraton. Az 
esetről szintén beszámoló G4me-
dia.ro bukaresti hírportál felidéz-
te, hogy április elsején hasonló 
tartalmú romaellenes üzenet je-
lent meg a román főváros egy má-
sik buszmegállójában is. A portál 
rámutatott: az Asztalos Csabának 
címzett halálos fenyegetést meg-
előzően megszaporodtak az or-
szágban a radikális, legionárius 
(az egykori román fasiszta szer-
vezet retorikáját idéző), idegen-
gyűlölő üzenetek, amelyek többek 
közt Maia Morgenstern színmű-
vészt, Raed Arafat katasztrófavé-
delmi államtitkárt és Klaus Iohan-
nis államfőt vették célba.

BUKAREST SZÍVÉBEN JELENT MEG A FELIRAT – A CNCD ELNÖKE AGGASZTÓNAK TARTJA AZ USZÍTÓ ÜZENETEK ELHARAPÓZÁSÁT

Halállal fenyegették Asztalos Csabát

Egy buszmegálló reklámtábláján jelent meg a fenyegető üzenet a román fővárosban

 » „Látjuk, 
hogy mi törté-
nik ebben az 
országban, és ez 
nem egészséges 
dolog” – hangsú-
lyozta a Króni-
kának Asztalos 
Csaba.

Asztalos Csaba az incidens kap-
csán a Krónikának elmondta, ag-
gasztónak találja a nyilvánosság 
előtt zajló gyűlöletkeltést. Lapunk 
kérdésére a CNCD vezetője beszá-
molt arról, hogy a feliratot ábrázoló 
képeket a nép ügyvédjének egyik 
helyettese juttatta el hozzá. Aszta-
los közölte, feljelentést fogalmazott 
meg a rendőrségen, ahol azt közöl-
ték vele, hogy még a pénteki nap 
folyamán elkezdik a kivizsgálást 
az ügyben. A helyszínen egyébként 
vannak térfi gyelő kamerák, sze-
rinte a Realitatea Plus hírtelevízió 
újságírói körülnéztek a környéken, 
de nem tudja, mit tudnak ezzel 
kezdeni. Asztalos Csaba kifejtette, 
aggasztónak találja, hogy az elmúlt 
időszakban a kisebbségekhez tar-

tozó személyekkel szemben Romá-
niában több, uszító üzenet fogal-
mazódott meg nyíltan. Hozzátette 
ugyanakkor, hogy mivel a CNCD-t 
is megfenyegették, az incidens az 
intézményben dolgozókat is érinti. 
Arra is felhívja a fi gyelmet, hogy 
mindez Bukarest kellős közepén, a 
román belügyminisztérium épüle-
tétől mintegy 70 méteres távolságra 
történt, főúton, közel a CNCD szék-
házához is.

„Ez elfogadhatatlan. A romániai 
társadalomnak nem ilyennek kelle-
ne lennie” – nyilatkozta lapunknak 
Asztalos Csaba. Az RMDSZ egykori 
politikusa hozzátette, nagyon sok 
üzenetet kapott az ügyről szóló hír-
adások kapcsán, támogatásukról 
biztosították románok és magyarok 

egyaránt. „Úgy gondolom, hogy ez 
kell legyen a fő üzenet. Nem enged-
hető meg, hogy az uszítás, az into-
lerancia, fenyegetés jelen legyen, és 
félelmet keltsen a társadalomban. 
Nem lehet ezt semmivel sem indo-
kolni, akkor sem, ha valakinek más 
véleménye van. Ezt tiszteletben kell 
tartani” – hangsúlyozta Asztalos. 
A diszkriminációellenes tanács el-
nöke azt is elmondta, hogy az évek 
folyamán, sőt az elmúlt időszakban 
is többször kapott hasonló üzenete-
ket, elsősorban Facebook-messen-
geren. „Valahogy mellőztem őket, 
és ezzel az esettel kapcsolatban 
sem tudtam, hogyan reagáljak. A 
kollégáim kérték, hogy ezt ne hagy-
jam tétlenül, és fogalmazzak meg 
feljelentést” – mondta el Asztalos 
Csaba, emlékeztetve, hogy 2012-
ben futballultrák bántalmazták 
ugyancsak Bukarest kellős köze-
pén. Hozzátette, megszokta ezeket 
az inzultusokat, ettől azonban ezek 
az esetek még nincsenek rendben, 
mert ma ő, holnap viszont más ke-
rülhet sorra.

Kérdésünkre, hogy szerinte kik 
lehettek az elkövetők, illetve hogy 
az eset összeköthető-e a Románok 
Egyesüléséért Szövetség (AUR) 
megerősödésével, Asztalos nem 
kívánt spekulációba bocsátkozni. 
Megemlítette viszont, hogy Maia 
Morgenstern színművész, Raed 
Arafat katasztrófavédelmi állam-
titkár és Dominic Fritz, Temesvár 
polgármestere is hasonló üzenetek 
célkeresztjébe került. „Látjuk, hogy 
mi történik az országban, és ez nem 
egészséges dolog” – hangsúlyozta 
Asztalos Csaba. Hozzátette, az őt 
célzó fenyegetés kapcsán meglepte, 
hogy helyesen írták le a nevét, és 
tudták, melyik a családneve és a ke-
resztneve, ami – fejtette ki a CNCD 
elnöke – az ő esetében ritkán törté-
nik meg, ugyanis nem egyszerű név 
a románok számára.

 » PATAKY ISTVÁN

Ebben az évben már nem való-
színű elmozdulás a kolozsvári 

magyar opera és a marosvásárhelyi 
színház felújítása ügyében, holott 
mindkét épület alaposan rászorul a 
tatarozásra. A bukarest kormány ta-
valy decemberben elfogadott prog-
ramjában tételesen szerepel a két 
intézményre vonatkozó vállalás. „A 
kolozsvári magyar színház és opera 
felújítása, felszerelése, bővítése és 
modernizálása. A szükséges összeg 
15 millió euró. A Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház felújítása, felsze-
relése és modernizálása. A szük-
séges összeg ötmillió euró” – áll a 
Florin Cîţu vezette koalíciós kabinet 
programjában.

Történt-e eddig bármilyen előre-
lépés az ügyben? Volt-e egyeztetés 
a tervezett felújításról az RMDSZ-
szel? – kérdeztük Gáspárik Atti-
lát, a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház igazgatóját. „A költség-

vetésben 0 lejt irányoztak elő be-
fektetésre. A költségvetésről sen-
kivel, semmilyen egyeztetés nem 
történt. Megfogalmaztuk kérésün-
ket, hogy legalább a már régebben 
jóváhagyott pénzeket, például 
a mozgássérült mosdóra, küldjék 
el. Választ még nem kaptunk. A 
kormányprogramba bekerült öt-
millió eurós összeg sajnos légből 
kapott adat. Senki nem kérdezett 
minket és nem egyeztetett velünk. 
A Nemzeti Liberális Párt Maros 
megyei képviselője összehozott 
egy találkozót a miniszterrel, ame-
lyen előadtuk az égető gondokat 
és leadtuk a dokumentumokat, 
de arra sem kaptunk még választ” 
– fogalmazott lapunknak a színhá-
zigazgató.

Szép Gyulának, a Kolozsvári Ma-
gyar Opera igazgatójának is feltet-
tük az elmozdulással, illetve egyez-
tetéssel kapcsolatos kérdéseinket. 
„A kormányprogram elkészítése 
előtt egyeztettünk Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnökkel, egy héttel ezelőtt 
pedig beszélgettünk Tompa Gábor-
ral, a Kolozsvári Állami Magyar Szín-
ház igazgatójával a megvalósítható-
sági tanulmányról, hiszen a termet 
és a felújításra szoruló színpadot a 
színház kezeli, de a két intézmény 
együtt használja. Jelenleg itt tar-
tunk. Vártuk, hogy Demeter And-
rás elfoglalja kulturális államtitkári 
pozícióját, hiszen jó egy ilyen szál 
a minisztériumnál. Tervek, elgondo-
lások vannak, mi tudjuk, hogy mit 
akarunk” – mondta Szép Gyula.

Demeter András, a bukaresti kul-
turális minisztérium RMDSZ-es ál-
lamtitkára jogosnak nevezte a Kró-
nika kérdéseit, de fontosnak tartotta 
kiemelni, hogy a kormányprogram 
négy évre szól. „Jelenleg a kormány-
zás első száz napja után vagyunk, ez 
pedig ebben az ügyben nem jelent-
hetett semmilyen előrelépést a mi-
nisztérium részéről. A színházak fel-
készültek, jól tudják, mit akarnak, 
előtanulmányaik, dokumentációik 

vannak, amelyek itt vannak a tárcá-
nál. Az idei év költségvetése – leg-
alábbis a félév utáni módosításig bi-
zonyosan – nem biztosít ilyen gyors 
előrelépést. Ennek oka, hogy a mi-
nisztérium mostani büdzséje állami 
forrásokból elégtelen a művészeti 
intézmények működését illetően, 
tehát semmilyen pénzügyi forrás 
nincs ezekre a fejlesztésekre” – nyo-
matékosította Demeter András.

Az államtitkár elmondása szerint 
azt szeretné, hogy az esetleges költ-
ségvetési módosításig megfelelő-
képpen felkészüljenek az igényekkel 
kapcsolatban, hogy még az idei év-
ben megtehessék az első lépéseket. 
„A költségvetési támogatással pár-
huzamosan fontos lenne megtalálni 
azokat az uniós forrásokat, amelyek 
ilyen jellegű fi nanszírozásokra al-
kalmasak. A tárcán belül van egy 
olyan egység, amely kifejezetten az 
EU-s pénzekkel történő felújítások-
kal foglalkozik” – vázolta elképzelé-
sét Demeter András. 

Várat magára a kolozsvári és marosvásárhelyi színház felújítása

 » Demeter And-
rás államtitkár 
szerint a költség-
vetési támoga-
tással párhuza-
mosan fontos 
lenne megtalálni 
azokat az uniós 
forrásokat, ame-
lyek ilyen jellegű 
fi nanszírozások-
ra alkalmasak.




