
3

Unalomba fulladó 
elnökválasztás

Ha valamilyen egészen drámai történés nem követke-
zik be Klaus Werner Johannis életében, akkor Románia 
eddigi legszürkébb és legunalmasabb államfője újrá-
zik ősszel. Nagyszeben volt polgármestere jellegtelen, 
gyengébbnél gyengébb kihívóinak köszönheti esélyes-
ségét úgy, hogy ötéves mandátuma alatt gakorlatilag 
nem csinált semmit. Egyetlen ötlet, lépés, frappáns 
nyilatkozat sem jut eszünkbe a lassan, s vicces hang-
súllyal beszélő nagydarab román szásztól. Elnökként 
is ragaszkodott a nyolcórás munkakör betartásához, a 
„megérdemelt” szabadságokhoz, a hosszú, vidám hét-
végékhez. Pont erre számíthatunk a következő öt esz-
tendőben is, Johannis ugyanis nagyjából annyi megle-
petést tud okozni, mint Záray Márta örökzöld dalában 
az a bizonyos homokóra.

A lefutott meccs ellenére szépen sorakoznak a jelöl-
tek a rajtvonalnál. Viorica Dăncilă miniszterelnök, aki 
önostorozási szándéktól vezérelve úgy döntött, min-
denáron belefut egy pofonba. A kérdés csak az, hogy 
nagyba vagy kicsibe. Most úgy néz ki, nem jut be a 
második fordulóba a Liviu Dragnea bebörtönzése után 
szédületes, de hiteltelen politikai fordulatot végrehaj-
tó szőke pártelnök. Ha mégis sikerülne neki a döntő 
menetbe kerülés, ott a vereség mértéke vinné padló-
ra, azaz pályafutásának csúfos vége garantáltnak tű-
nik. Tudja ezt az öreg feleséghalmozó Călin Popescu-
Tăriceanu is. Óvná kedvenc miniszterelnökét, picit 
meg is zsarolta szegényt, a szebb időket látott PSD 
azonban kemény dió, nem enged a saját jelöltjéből. 
A kormánykoalíció gyermekded játéka az elnökválasz-
tás kapcsán politológiai tankönyvekbe illik, mégpedig 
a hogyan lődd lábon saját magad fejezetcím alá.

Készül a román politikai rendszer megújulásának 
garanciája, az európaiság megtestesítője, a nemcsak 
a lelkesedéstől csillogó szemű fi atalok bálványa, a 
csúcsértelmiség reménysége, Dan Barna is. Ártatlan 
és jóhiszemű, már a korrupció szó hallatára is a hideg 
rázza, s nincs nála menőbb öltönyű férfi  Bukarestben. 
Barna beül a tévéstúdiókba és osztja az igét. És Barnát 
elkapja a hév. Azt találja mondani a minap, hogy hinni 
meri, ha ő az államfő, nem történt volna meg a caracali 
rémtörténet. Egy pillanatig elgondolkozunk, tán ismer-
te ez a nagyképű USR-üstökös Dincát, a gyilkost, ezért 
olyan biztos a tragédia megelőzésében. De nyilván nem 
erről van szó. Az Európa liberálisai által kitalált és azon 
nyomban piedesztálra emelt „megmentősök” már csak 
ilyenek: őszintén elhiszik, hogy messiások, akik meg-
tisztítják az országot a gonoszoktól. Dan Barna akár a 
döntő menetre is esélyes, s már most megjósolható: na-
gyon sértődött lesz, ha nem nyer.

A futottak még kategóriában sokan mások is megjelen-
nek majd. Az RMDSZ jelöltjét még nem ismerjük, csak azt 
tudjuk, hogy mindenképpen lesz induló. Nem érdemes 
irigyelni a majdani harcba szállót, szinte garantáható a 
soha nem látott rossz eredmény, ami még csak a bünte-
tésről sem fog szólni, csupán a teljesen érthető magyar 
érdektelenségről. Mi, magyarok visszasírhatjuk a régi 
szép időket, amikor Ion Iliescu ellenében voksolhattunk 
Radu Câmpeanura, Emil Constantinescuért állhattunk 
sorba a szavazófülkéknél, Iliescunak szurkolhattunk Va-
dim Tudorral szemben, hihettünk Traian Băsescu szokat-
lan vagányságában és végül bízhattunk egy Victor Ponta 
nevű mitugrász megleckéztetésében. A mostani műsor 
viszont még sör és popcorn mellett is nézhetetlen.

A szokottnál is ünnepibbnek 
ígérkezik a kolozsvári magyar-
ság idei, jubileumi ünnepe: az 
augusztus 17–25. között zajló 
Kolozsvári Magyar Napokon 
számos rangos rendezvénnyel 
emlékeznek meg az elmúlt tíz év 
magyar térfoglalásairól.
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„N em akarjuk magunkat ün-
nepelni, de tíz év mégis-
csak tíz év” – fogalmazott 

Gergely Balázs főszervező a keddi saj-
tótájékoztatón annak kapcsán, hogy ti-
zedik kiadásához érkezett a kolozsvári 
és egyben erdélyi magyarság legna-
gyobb rendezvénysorozata, a Kolozs-
vári Magyar Napok. A pár nap múlva 
kezdődő, augusztus 17–25. között zajló 
magyar ünnep így a megszokottnál 
is ünnepibb lesz, a szervezők rangos 
eseményekkel emlékeztetnek arra, 
hogy immár egy évtizedes a kolozsvári 
rendezvény és az abból kinövő magyar 
napok mozgalom. A Főtéren szabadté-
ri kiállítással idézik meg az elmúlt tíz 
év legemlékezetesebb pillanatait, de 
más erdélyi városok magyar ünnepei-
ből is nyújtanak egy kis ízelítőt.

Gergely Balázs szerint az ünneplés 
mellett arra törekszenek, hogy a kilenc 
nap programja „színesebb, kedvesebb 
és bűbájosabb”, szervezése operatí-
vabb legyen. „Reméljük, hogy ez csak 
az első jubileumi állomás” – tekintett 
a jövőbe a főszervező. Az ünnepi kia-
dás létrejöttében nagy szerepe van a 
magyar kormány, a kolozsvári magyar 
vállalkozói szféra, illetve a polgármes-
teri hivatal anyagi támogatásának, 
utóbbival idén volt a legjobb az együtt-
működés, értékelt a főszervező.

Oláh Emese alpolgármester szerint 
a kolozsvári városvezetés bizonyította, 
hogy megkülönböztetett rendezvény-
ként tekint a kolozsvári magyarság 
ünnepére, hiszen míg első évben 3000 
lejjel támogatta, idén 530 ezer lejt utalt 
ki a szervező Kincses Kolozsvár Egye-
sületnek.

A városvezetés idén újabb gesztust 
tesz a magyarnapozók felé, augusztus 
22–25. között, csütörtöktől vasárnapig 

egy órával meghosszabbítja a legfőbb 
busz-, troli- és villamosjáratok menet-
rendjét, hogy a főtéri koncertek után 
legyen mivel hazamenni az ünneplők-
nek. A 102-es villamos, a 30-as, 31-es, 
32-es és 35-ös busz, illetve a 25-ös troli 
23.30-ig közlekedik és a járatok is sű-
rűbbek lesznek.

Ősbemutató a nyitógálán
A Kolozsvári Magyar Napok 10. kiadá-
sán biztos nem fognak unatkozni a 
résztvevők, augusztus 14-étől, csütör-
töktől kezdődően 630 program várja 
az ünneplőket, ezeket 156 partnerszer-
vezettel közösen szervezi a Kincses Ko-
lozsvár Egyesület 133 helyszínen.

A nyitógálát rendhagyó módon 
vasárnap este tartják, az ünnepi be-
szédek után a Magyar Állami Népi 
Együttes erre az alkalomra készített 
Kolozsvári piactéren című előadását 
láthatják a kolozsváriak, melynek ez 
lesz az ősbemutatója is. A Pál István 
Szalonna és Kelemen László által írt 
darabot Mihályi Gábor rendezte.

Hétfőn elsőként a Szentegyházi 
Gyermekfi lharmónia lép a főtéri szín-
padra, majd az Egri csillagok törté-
nelmi musicalt láthatják a térre kilá-
togatók. A magyar nemzeti ünnepen, 
augusztus 20-án szintén különleges 
programmal készülnek a szervezők, 

ünnepi hangverseny lesz a Határon 
Túli Zenészek Szimfonikus Zeneka-
ra és a Purcell Kórus előadásában az 
Egyetemiek Házában. Ekkor lesz a 
Szent István-napi Néptánctalálkozó 
szokásos felvonulása és főtéri gálája is.

Kulturális programkavalkád
Szabó Lilla programigazgató szerint a 
gyerekfoglalkozások száma eléri a szá-
zat, ezek színtere a megszokott Rom-
kert és múzeumok sétánya mellett a Mi-
kó-kerttel bővül. A mozi szerelmeseit a 
Tranzit Házba, a Sapientia Erdélyi Tu-
dományegyetemre, a Vallásszabadság 
Házába várják, ahol mintegy 50 fi lm-
alkotás lesz látható, míg a Győzelem 
(Victoria) moziban a Székelyföldi Le-
gendárium rajzfi lmsorozatával ismer-
kedhetnek a legkisebbek.

A magyar napok alatt nyíló 25 tár-
lat közül kiemelkedő a világhírű fo-
tóművész, Korniss Péter kiállítása, 
a kolozsvári születésű, 82 éves fo-

tós életpályáját bemutató tárlatot a 
Bánff y-palotában lehet megtekinteni.

A Petőfi  Irodalmi Múzeum is két 
kiállítással debütál a magyar napo-
kon, az Ady-emlékkiállítás mellett a 
kincses városban lesz a premierje egy 
gyerekvers-kiállításnak is. A néprajzi 
múzeumban Kós Károly isztambuli 
látogatásának állítanak emléket, míg 
a Bánff y-palota pincéjében a Mimesis 
7. kiadására várják a kortárs művészet 
iránt érdeklődőket.

Szoborállítás és magyar 
pásztorkutyák bemutatója
A jubileumi kiadás alatt két fontos 
személyiségnek is szobrot állítanak, 
Dávid Ferenc vallásalapító unitárius 
püspök szobrát az unitárius temp-
lom és iskola közötti kis téren, illetve 
Ditrói Ervinnek, a Kolozsvári Művé-
szeti Múzeum alapítójának és első 
igazgatójának szobrát a Bánff y-palo-
tában leplezik le.

Az irodalomkedvelőknek sem lesz 
okuk panaszra, számukra a Bulgakov 
kávéházban, Magyarország kolozsvári 
főkonzulátusán és a Bocskai-házban 
szerveznek programokat, míg a szín-
házkedvelőket miniévaddal várják. 
Különleges témája az idei magyar na-
poknak a rendszerváltás is, a ’89-es 
fordulatról naponta a Vallásszabadság 

Házában hangzanak el beszélgetések. 
A várossal ismerkedni akarók számára 
idén is szerveznek vezetett sétákat, de 
tárlatvezetések is lesznek. A kikapcso-
lódni vágyókat a borutca, a Bánff y-ud-
var – már szombattól nyit – és a külön-
böző aft erparty-helyszínek várják.

Az idei magyar napok újdonsága a 
magyar pásztorkutya-kiállítás, mely 
szerdán, a Romkertben biztosít szin-
te egész napos programot nemcsak a 
kutyabolondoknak, de szerdán nyí-
lik a Farkas utcában a fesztiválutca 
és vásár is.

A magyar napos programok idén is 
ingyenesek, csupán a Donaton-futó-
versenyre szabtak meg szimbolikus 
nevezési díjat, hogy ne csak bejelent-
kezzenek, hanem meg is jelenjenek 
a helyszínen a futni akarók. A prog-
ramok sora ezzel még távolról sem ér 
véget, a rendezvénysorozat honlapján 
(magyarnapok.ro) és telefonos appli-
kációján böngészhető.

MINDEN EDDIGINÉL SZÍNESEBB LESZ A KOLOZSVÁRI RENDEZVÉNY JUBILEUMI KIADÁSA

Magyar napok ünnepi köntösben

Erdélyi tudósítások 2019. augusztus 14.
szerda
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Hungarikumok az első szamosújvári 
Magyar Kulturális Napokon
Először rendezik meg a szamosújvári Magyar Kulturális 
Napokat augusztus 16–18. között – tájékoztatott a Kolozs 
megyei RMDSZ. „Célunk a szamosújvári és környékbeli 
közösség számára olyan programok biztosítása, melyek az 
univerzális magyar nemzeti értékekhez tartoznak, progra-
mok, melyekkel városunkban ritkán találkozhatunk. En-
nek érdekében projektünket a hungarikumokra építettük 
fel, melyek a magyarságra jellemző tulajdonságaik, egye-
diségük, különlegességük és minőségük révén a magyar-
ság »csúcsteljesítményeit« jelentik” – fogalmazott Kasza 
Tamás, az esemény főszervezője. A rendezvény programja 
a szamosújvári RMDSZ Facebook-oldalán olvasható. 

Hangolnak. Gergely Balázs főszervező, Oláh Emese alpolgármester és Szabó Lilla programigazgató a tegnapi sajtótájékoztatón




