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Szimbolikus győzelmet aratott a magyar 
közösség azzal, hogy a héten kikerült 
az első olyan helységnévtábla Kolozs-
vár határába, amelyen a román megne-
vezés mellett magyarul és németül is ol-
vasható a város neve. A siker értékét je-
lentős mértékben növeli, hogy annak ki-
vívásában nem annyira a politikum jeles-
kedett, hanem a civil szféra kitartásának 
és meg nem alkuvásának köszönhető. 
Hiszen egy civil szervezet pereskedett 
hosszasan az önkormányzattal, míg vé-
gül a bíróság kimondta: a magyar meg-
nevezést is fel kell tüntetni a város hatá-
rában felállított táblákon, hiszen az erre 
vonatkozó jogszabály a kincses városra 
is érvényes, függetlenül attól, hogy jelen-
leg már – legalábbis a hivatalos statiszti-
kák szerint – a magyar közösség aránya 
nem éri el a 20 százalékot.

Azt, hogy a tábla fölé odabiggyesz-
tették a város római kori alapításá-
ra utaló latin szöveget, tudjuk be a ro-
mán illetékesek frusztráltságának – az 
ugyanis rajtuk kívül senkinek sem szól, 
illetve nem mond semmit. Döngethetik 
a mellüket a latin eredet hangsúlyozá-
sával, amivel a hivatalos, tényekkel ne-
hezen alátámasztható román történe-
lemszemlélet szerint azt szeretnék je-
lezni, hogy ők voltak itt előbb, de ez le-
gyen az ő bajuk. A ma már jóformán 
senki által sem ismert holt nyelven író-
dott szövegből a turisták amúgy sem 
értenek semmit, legfeljebb reklámtáb-
lának gondolják.

A jogos ünneplést ugyanakkor érde-
mes rövidre fogni, hiszen továbbra sem 
arról van szó, hogy Kolozsvár polgár-
mestere, illetve a román többségű ön-

kormányzat belátta volna: egy olyan vá-
rosban, amelynek mai arculatára, kultú-
rájára letörölhetetlenül rányomta bélye-
gét az őshonos, és csupán az elmúlt év-
tizedekben, mesterséges eszközökkel 
kisebbségbe szorított magyar közösség, 
a lehető legtermészetesebb dolog a ma-
gyar nyelv hivatalos használata. Bírósá-
gi ítéletre volt szükség a normalitás ki-
kényszerítésére – ugyanakkor a névtáb-
laügyben elért siker még messze nem 
az út végét jelenti.

A névtáblák után következhetnek 
az önkormányzati intézmények két-
nyelvű feliratai, hiszen a város magyar 
nemzetiségű adófizető polgárainak ez 
is kijár. És még ez sem a végső cél. Hi-
szen számos erdélyi, partiumi város-
ban tapasztalható, hogy a külvilág szá-
mára – a románok legendás toleran-

ciáját bizonyítandó – kihelyezik a ma-
gyar nyelvű feliratokat is a hivatalos 
intézményekre, ám a hivatalnokok kö-
zött elvétve sem találni magyarul tu-
dót. A magyar hivatalnokok aránya 
rendszerint jóval alatta van a magyar 
közösség adott településen mért hiva-
talos számarányának.

A küzdelmet tehát folytatni kell, és 
nem csupán Kolozsvárott, hanem min-
den magyarlakta településen. Hiszen a 
szimbolikus sikerek lélekmelengetőek 
ugyan, de hamar lecsengenek. A konkré-
tumok, azaz a hivatali anyanyelvhaszná-
lat terén is szükséges az előrelépés.

Ehhez viszont legalább akkora kitar-
tás szükséges, mint a városnévtáblák 
ügyében elért mostani sikerhez. Amely 
azt bizonyítja: semmi sem lehetetlen, ha 
megvan a kellő elszántság.VE
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Szimbolikus győzelem

Grindeanu: a kiszámítható oltásrendszer a legfontosabb

„Észhez kell térnünk”

Gyakorlati lépésekre ké-
szül a kormány az oltó-
anyagkrízis megoldása 

érdekében. Sorin Grindeanu 
miniszterelnök csütörtökön, a 
Florian Bodog egészségügyi tár-
cavezetővel tartott megbeszélés 
után úgy nyilatkozott: rövid időn 
belül két bizottságot is létrehoz-
nak, amely a vakcinahiány fel-
számolásán fog dolgozni. A csü-
törtöki nap folyamán egyrészt 
a kabinet elfogadott egy memo-
randumot a több minisztéri-
um bevonásával létesülő bizott-
ság megalakulására vonatkozó-
an, ugyanakkor életbe lépett az 
egészségügyi tárca új szerke-
zeti felépítése, amelyben helyet 
kapott egy, kifejezetten az ol-
tásokkal foglalkozó új testület. 
Grindeanu elmondása szerint 
az új minisztériumi egység fele-
lős lesz az oltóanyag-beszerzés 
teljes folyamatáért, a készítmé-
nyek megvásárlásától és szét-
osztásától a lakosság tájékozta-
tásáig. „Sajnos az egészségügyi 
minisztériumnak az elmúlt hó-
napokban tűzoltásszerűen kel-

lett megoldásokat találnia a fel-
merült gondokra” – fogalmazott 
a kormányfő. Hozzátette: az öt-
tagú testület munkáját Adriana 
Pistol, az Országos Közegész-
ségügyi Igazgatóság vezetője 
fogja irányítani.

Grindeanu úgy vélte: a legfon-
tosabb a kiszámítható és elő-
relátható rendszer létrehozá-
sa, hogy az ország többé ne ke-
rülhessen a mostani helyzet-
be, amikor egyszerűen kifogy-
nak a vakcinakészletek. Szerin-
te a cél elérésében a jelenleg köz-
vitán levő oltástörvény-tervezet 
is segíteni fog. A miniszterelnök 
ugyanakkor ismét hangsúlyoz-
ta: ahhoz, hogy az immunizá-
lást megtagadó szülők szankci-
onálásáról lehessen beszélni, il-
letve arról, hogy a nem immuni-
zált gyermekektől megvonják a 
közösségbe járás jogát, előbb or-
szágos szinten állandó jelleggel 
biztosítani kell a szükséges ol-
tóanyag-mennyiséget, „ez köte-
lességünk”. Grindeanu nem fo-
galmazott meg egyértelmű állás-
pontot azzal kapcsolatban, ho-

gyan kellene eljárni a vakciná-
kat elutasító szülőkkel, mindösz-
sze annyit mondott, hogy „a sza-
bad választás jogát mindannyian 
kiérdemeltük, de ez csak addig 
terjed, amíg nem gátolja mások 
szabadságát”. A kormányfő „tra-
gikusnak” tartotta, hogy immár 
26 gyermek halt bele a kanyaró-
fertőzésbe – néhány napja Vaslui 
megyében hunyt el a kór 26. áldo-
zata, egy 5 hónapos baba. „Ezek-
nek az eseteknek arra kell sar-
kallniuk mindannyiunkat, hogy 
észhez térjünk. Az Európai Unió 
más tagországaiban ilyesmi nem 
fordul elő” – magyarázta a mi-
niszterelnök.

A megbeszélés után Florian 
Bodog egészségügyi miniszter 
arról számolt be: tudomására ju-
tott, hogy Olaszországban döntés 
született arról, miszerint a beol-
tatlan gyermekek ne mehesse-
nek iskolába, ez szerinte „vala-
melyest egybevág” az általa elő-
terjesztett törvénytervezet elő-
írásaival. 

KŐRÖSSY ANDREA

 Két új testületet is létrehoz a kormány az oltóanyagkrízis megfékezé-

se érdekében. Sorin Grindeanu szerint „mindannyiunkat észhez kell té-

rítsen”, hogy immár 26 gyermek vesztette életét a kanyaró miatt.

Sepsiszentgyörgy kilenc közép-
iskolája mutatkozott be csütörtö-
kön a város főterén a helyi önkor-
mányzat és a Kovászna megyei 
tanfelügyelőség által második al-
kalommal megszervezett iskola-
börzén. A rendezvényen elsősor-
ban a nyolcadik osztályos diáko-
kat és szüleiket próbálták meg-
győzni, hogy a következő tanév-
ben egyik vagy másik tanintéze-
tet válasszák. Szórólapokat osz-
togattak, és színes standokkal 
csábították a bámészkodó kiseb-
beket. A Plugor Sándor Művészeti 
Líceum diákjai énekeltek, zenél-
tek, a földön ülve rajzoltak, a drá-
matagozatosok pedig élő szobor-
ként szórakoztatták a résztve-
vőket. Az elméleti középiskolák 
elsősorban a tanulmányi ered-
ményekkel győzködték az egy-
begyűlteket, és az iskolán kívü-
li mozgalmas tevékenységeket is 
bemutatták. Deák Ingrid, a Szé-
kely Mikó Kollégium 11. osztá-
lyos diákja elmondta, sokat töp-
rengett, hogy melyik iskolát vá-
lassza, ám egy percig sem bán-
ta meg, hogy „mikós” lett. „A so-
kat emlegetett mikós szellem 
valóban létezik, aki ide jár, érzi, 
hogy valami egészen különleges-
nek a részese. Tavaly is magas 
volt a bejutási átlag, ösztönzően 
hat, hogy csupa jó tanuló jár hoz-
zánk” – sorolta iskolája előnyeit 
a diáklány.

Talán mégis a szakiskolák mu-
tatkoztak be a legérdekesebb, 

leginkább figyelemfelkeltő stan-
dokkal: a Constantin Brâncuşi 
Szakközépiskola kis cukrászai 
saját készítésű süteményt kínál-
tak, a Berde Áron Közgazdasá-
gi és Közigazgatási Szakközépis-
kola fodrásztanoncai pedig bár-
kinek új frizurát varázsoltak. A 
Puskás Tivadar-iskola saját ké-
szítésű CNC-marógépet vitt a 
térre. A számítógépes vezérlésű 
marógép kezelése a lányoknak 
sem okoz nehézséget, ezt a há-
roméves szakiskolában tanulják, 
ugyanakkor az érettségi után in-
dított technikumban a program-
írást is elsajátíthatják – mond-
ta Újfalvi István szakoktató. Az 
asztalosok sem panaszkodhat-
nak, tudtuk meg Veres György 
Botondtól, aki a Kós Károly Szak-
középiskolában tanulja a mester-
séget. A fiatal a duális képzésben 
való részvételre buzdított, mert – 
mint hangsúlyozta – így több gya-
korlati tapasztalatot lehet sze-
rezni. Tyihák Barbara a Berde 
Áron-szakközépiskolában vég-
zős fodrász, elmondta, már évek 
óta készíti a barátok, ismerő-
sök frizuráit, és „fodrászra min-
dig szükség van”. Ebben a tanév-
ben Kovászna megyében 1902 di-
ák iratkozott be nyolcadik osz-
tályba, ebből kiindulva 68 kilen-
cedik osztályt terveznek, illetve 
hárommal kevesebb szakiskolai 
osztályt, mint tavaly.

BÍRÓ BLANKA

Diákcsalogató iskolabörze

Huszonhat helyszínen össze-
sen 450 parkolóhelyet adott bér-
be a lakóknak a sepsiszentgyör-
gyi polgármesteri hivatal. A ver-
senytárgyalásokat két forduló-
ban, április végén és május ele-
jén szervezték meg, a nyerte-
seket most értesítik az eredmé-
nyekről, ugyanakkor tájékoztat-
ják őket jogaikról és kötelezett-
ségeikről. A bérlőknek a ver-
senytárgyalás időpontjától szá-
mítva 30 nap alatt kell befizetni-
ük az idei bérleti díjat, valamint 
az ütközőszerkezetek garancia-
díját. A kiosztott parkolóhelyek 
bérleti szerződése öt évre szól, 
azzal a feltétellel, hogy minden 
évben a meghatározott határidő-
re be kell fizetni az illetéket, el-
lenkező esetben elveszik a par-
kolóhelyet. A lakónegyedekben 
már nem jut mindenkinek par-
koló, hiszen az építéskor, amikor 
jóval kevesebb volt a gépkocsi, és 
nem volt szükség ennyi megálló-
helyre, összesűrítették a tömb-

házakat, most azonban mind-
egyik családnak van egy-két au-
tója, ezért gondot jelent a parko-
lás. Éppen ezért igyekeznek mi-
nél többen biztos megállóhelyet 
jelentő parkolót bérelni.

„A városvezetés nem támogat-
ja a zöldövezetek parkolóvá ala-
kítását, így nincs más megoldás, 
a meglevő helyeket újítják fel, és a 
kihasználásukat észszerűsítik” 
– mondta korábban lapunknak 
Czimbalmos Kozma Csaba vá-
rosmenedzser. Sepsiszentgyör-
gyön jelenleg mintegy 700 fize-
téses parkolóhely van a belvá-
rosban és a környező utcákban. 
Nem titkolt cél, hogy minél ke-
vesebben hajtsanak be gépkocsi-
val a központba, viszont így nap-
közben a környező utcákban tor-
lódnak az autók. Év elején az ön-
kormányzat szándéknyilatkoza-
tot fogadott el, hogy bővítik a fize-
téses parkolók számát.

B. K. B.

Parkolókat osztottak ki
Kiszúrták a lényeget. Állandó és folyamatos vakcinaellátást szeretne a kormány




