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Esetleges, többnyire az intézményve-
zetők hozzáállásán múlik a kétnyel-
vű tájékoztatás Nagyváradon. Míg 
a helyi közlekedési vállalat a Face-
bookon is kommunikál magyarul, az 
akvaparkban egyetlen többnyelvű 
feliratot sem látni.

 » PAP MELINDA

C sak románul „tud” a nagyváradi ön-
kormányzat által fenntartott Nymp-
haea élményfürdő – tapasztaltuk 

ottjártunkkor. Ahhoz képest, hogy a léte-
sítménnyel a Körös-parti városnak az volt a 
kimondott célja, hogy turistákat „csábítson 
el” az olyan népszerű magyarországi für-
dővárosoktól, mint Hajdúszoboszló vagy 
Debrecen, a tájékoztató feliratok kizárólag 
románul szerepelnek, sem a város lakos-
ságának közel negyedét kitevő magyarok 
anyanyelvén, sem angolul nincsenek kiír-
va a főbb tudnivalók. Az egyetlen kivétel 
a strandrádió koronavírusra vonatkozó fi -
gyelmeztetése, amit a román mellett ango-
lul is lejátszanak. Azonban az akvaparkhoz 
hasonlóan a városi közterület-fenntartó 
vállalat (ADP) által működtetett állatkert 
reklámszpotját már csak románul hallgat-
hatják a látogatók akár többször is a nap fo-
lyamán. Abszurd módon egyébként, ugyan-
is az állatkertben háromnyelvű – román, 
magyar, angol – minden egyes felirat, és a 
szintén az ADP kezelésében lévő Rulikows-
ki köztemető bejáratánál is többnyelvű fel-
irat hirdeti, hogy hová érkeztünk.

Vezetője válogatja
„Nagyon sok esetben egy-egy intézmény-
vezetőn múlik, hogy van-e kétnyelvű fel-
irat. Annak a függvénye, hogy az illető 
intézményvezető mennyire érzi át ennek a 
fontosságát” – jelentette ki a Krónikának 
Zatykó Gyula, Ilie Bolojan polgármester 
magyarügyekért felelős tanácsosa, amikor 
a kétnyelvűsítés logikájáról kérdeztük. El-
mondta, a polgármesteri hivatalban erre 
nincs központi stratégia, ezért lenne fon-
tos, hogy minden igazgató magáénak érez-
ze a többnyelvűség kérdését.

„Sajnos egy húszéves mulasztást na-
gyon nehéz helyrehozni. Nem voltak hoz-
zászoktatva – mert ez szoktatás kérdése 
is – az egyes igazgatók, osztályvezetők, 
hogy miként kell ehhez a témához hozzá-
állni” – mondta Zatykó Gyula arra utalva, 
hogy a helyzet akkor sem volt „rózsá-
sabb”, amikor magyar, RMDSZ-es alpol-
gármestere volt a városnak. Hozzátette, 
amióta a városházán dolgozik, bizonyos 
igazgatókkal jól együtt tud működni a 
többnyelvűség kérdésében, míg mások-
kal még „kívánnivalót hagy maga után” a 
közös munka. Jó példaként a Nagyvárad 
és a régió turizmusáért felelős egyesületet 
(APTOR) említette, melynek elmondása 
szerint minden egyes rendezvényén meg-
valósul a kétnyelvűség.

Zatykó Gyula szerint az akvapark kom-
munikációjára eddig nem érkezett panasz, 
ezért utána fog nézni a dolognak. „Min-
den, ami plusz, segít, a másiknak attól 
nem lesz kevesebb. Ezért sem értem, hogy 
miért megy ilyen nehezen a kétnyelvűség 
biztosítása” – fogalmazott a polgármesteri 
tanácsos, aki szerint ha nem is nagy szám-
ban, de magyarországi turisták is akadnak 
az élményfürdő látogatói között. Elmond-
ta, ha jelzi, többnyire sikerül korrigálni a 
hibát. Legutóbb például az ifj . Rimanóczy 

Kálmán építésznek állított köztéri szobor 
kapcsán hívta fel a fi gyelmet a magyar fel-
irat hiányára, és rövid idő alatt pótolták. 
„Mivel nagyon sürgősen kellett helyre-
hozni a hibát, ebben az esetben egyene-
sen a polgármester úrnak szóltam, más-
kor igyekszem együttműködni azokkal az 
igazgatókkal, akikhez a különböző ügyek 
tartoznak” – magyarázta Zatykó Gyula.

Kevés a magyar alkalmazott
Kérdésünkre elmondta, a nagyváradi pol-
gármesteri hivatalban nincs külön részleg, 
amely a magyar nyelvű kommunikációért 
felelne. Az egyik sajtós magyar nemzetiségű, 
illetve a sajtóosztályon is van egy magyar 
hölgy, aki a tudósításokat írja. „Ezért van 
magyar honlapunk, bár sajnos a sok anyag 
miatt ezeket nem tudják épp akkora terjede-
lemben feltölteni, mint ahogy a román vál-
tozaton szerepelnek. De azok a hírek, ame-
lyekről úgy érezzük, hogy fontosak a magyar 
közösség számára, le vannak fordítva” – je-
lentette ki Zatykó Gyula, ellenpéldaként 
a Bihar megyei önkormányzat honlapját 
említve, ahol annak ellenére nincs magyar 
nyelvű kommunikáció, hogy Pásztor Sándor 
személyében magyar elöljáró van.

„Nekem semmiféle adminisztratív ha-
talmam nincs, ezért lenne fontos, hogy 

magyar alpolgármestere legyen a város-
nak, neki ugyanis lenne hatalma, eszköz-
tára, hogy ezt megoldja” – hangsúlyozta 
a polgármesteri tanácsos, aki szerint bár 
a problémát ismeri, jelzi is, a megoldás 
többnyire az igazgatók jóindulatán mú-
lik. „Az eredmény inkább azon múlik, 
hogy az illető mennyire érti meg, hogy 
a kétnyelvűség Nagyváradon egy fontos 
és törvényes kérdés kell hogy legyen” – 
fogalmazott.

Hangsúlyozta, egy alpolgármesternek 
más az eszköztára, igazgatóságok tar-
toznak a keze alá, magyarul is tudó sze-
mélyeket alkalmazhat. Ugyanis a váradi 
városházán aránytalanul kevés a magyar 
alkalmazott. „Készítettem egyszer egy lel-
tárt, és nincs 4 százalék körül az arányuk, 
ami mélyen a reprezentatív szám alatt 
van. És ez sem új keletű dolog, nem az 
elmúlt négy-nyolc év eredménye. Sajnos 
nem gondoskodtak a magyar elődeink 
arról, hogy utánpótlást biztosítsanak” – 
utalt a korábbi RMDSZ-es vezetésre Zatykó 
Gyula, aki szerint a magyar alkalmazot-
tak aránya szintén olyan kérdés, melyet, 
amint lehetőség adódik rá, orvosolni kell. 
„Nem elég, hogy magyar alpolgármester 
legyen, olyan alpolgármester kell, aki 
ezt a kérdést rendezni is szeretné” – tette 
hozzá. A többnyelvűség kapcsán jó példa-
ként a helyi közlekedési vállalat (NHKV) 
egykori igazgatóját, Csuzi Istvánt említet-
te, aki kialakította a kétnyelvűség gyakor-
latát a vállalatnál, mely máig megmaradt. 
„Ezt kevesen csinálták meg. Aki megtet-
te, megérdemli, hogy kalapot emeljenek 
előtte” – mondta Zatykó.

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az 
utóbbi időszakban a közlekedési vállalat-
nál elkezdtek „megfeledkezni” a kétnyel-
vűségről. Az autóbuszok és villamosok 
ajtaja mellé fölragasztott, a fel- és leszállás 
irányát jelző új matricák kizárólag román 
nyelvűek, és a koronavírus-járvány kap-
csán kötelező maszkviselésre fi gyelmezte-
tő plakátok is. Igaz, a járművek padlóján 
virító, távolságtartásra fi gyelmeztető mat-
ricákon magyarul is szerepel a felirat.

Nagyváradon a 2011-es népszámlálás 
adatai szerint 23,7 százalékos a magyarság 
aránya.

Lenyomnak. Csak románul „tud” a nagyváradi Nymphaea élményfürdő

ESETLEGES A KÉTNYELVŰSÉG A NEGYEDRÉSZT MAGYAROK LAKTA NAGYVÁRADON – SOKAN NEM AKARJÁK ÉRTENI AZ ÜGY FONTOSSÁGÁT

Az igazgatókon múlik a magyar felirat

FO
TÓ

: 
BÁ

LI
NT

 E
SZ

TE
R

 » KRÓNIKA

Csaknem száz munkás megfertőződött 
az új típusú koronavírussal Romá-

nia legnagyobb húsfeldolgozójának Te-
mes megyei üzemében. A tevékenységet 
egy hétre felfüggesztették. Szombatig 93 

dolgozó tesztje bizonyult pozitívnak a 
Smithfi eld vállalatnál – közölte a megyei 
közegészségügyi igazgatóság. A húsipa-
ri gyárban alapos fertőtlenítés után indul-
hat újra a tevékenység, illetve 48 órával 
azután, hogy a munkára jelentkező alkal-
mazottak teszteredményei negatívak lesz-

nek. Folyamatban van a kontaktkutatás, 
a Covid–19-es alkalmazottak tünetmente-
sek, az elkülönített munkásoknak nincs 
szükségük különleges orvosi beavatko-
zásra. Az ország legnagyobb húsipari 
vállalkozásának, a Smithfi eldnek tavaly 
1,2 milliárd lejnyi üzleti forgalma volt, és 

53 millió lejnyi nyereséget termelt, ami 90 
százalékos évi növekedést jelent. A Smith-
fi eld csaknem félszáz farmot és takar-
mánygyárat működtet, amelyek a Temes 
megyei húsfeldolgozó gyárat szolgálják 
ki. Utóbbiban évente 1,3 millió sertést dol-
goznak fel.

Tömegesen megfertőződtek a Temes megyei húsfeldolgozóban




