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SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA(KOLOZSVÁR) 

Stimate Domnule Apostu,                                         Amsterdam, 25.05.2011 

Am luat la cunoştinţă cu stupoare că au dispărut panourile amplasate la marginea 

municipiului Cluj-Napoca, conţinând urări de bun-venit şi în limba maghiară; acesta este un 

nou atac împotriva minorităţii maghiare; deoarece  comunicarea informaţiilor în limba 

maghiară constituie un drept fundamental. 

În acelaşi timp am aflat că odată cu dispariţia panourilor de bun-venit, la simbolul 

acestei comunităţi, statuia lui Matei Corvin a fost amplasată o placă cu un text jignitor la 

adresa comunităţii maghiare. În perioada postbelică această comunitate a supravieţuit unei 

purificări etnice de mari proporţii, iar în această perioadă întunecată procentul populaţiei 

maghiare din oraş a scăzut de la 50% sub 20%.  

Aderarea din 2007 la Uniunea Europeană a însemnat pentru noi şi speranţa că 

Dumneavoastră veţi renunţa la practicile naţionaliste şi şoviniste ale fostului primar, 

Gheorghe Funar, şi aceste mijloace politice vor dispărea definitiv din Cluj-Napoca. Pe pagina 

web oficială a municipiului Cluj-Napoca Dumneavoastră susţineţi că oraşul pe care-l 

conduceţi este un oraş multicultural şi deschis (http://www.primariaclujnapoca.ro/en/). 

 

De aceea vă rugăm insistent să vă delimitaţi de la aceste manifestări discriminative şi 

să vă asiguraţi de respectarea drepturilor minorităţii maghiare, aşa cum prin semnarea 

convenţiilor europene România s-a angajat să le respecte.  

Convingerea noastră personală este că atacurile naţionaliste la adresa maghiarilor 

aduc prejudicii nu doar comunităţii maghiare, ci întregului oraş şi tuturor locuitorilor din 

Cluj-Napoca.   

Vă invităm cu plăcere în Olanda să constataţi, cum îşi protejează Olanda  minoritatea 

friză şi cum respectă drepturile minoritare ale comunităţii frize.   

Cu stimă,        Dr. László Marácz                                                          Drs.  G. Landman 
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