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 » RÖVIDEN

Ittasan balesetezhetett
Végh Sándor alprefektus
Ittasan balesetezhetett vasárnap 
Végh Sándor, Szilágy megye 
alprefektusa a Ziarul de Sălaj 
információi szerint. A helyi 
hírportál arról számolt be, 
hogy az alprefektus Zilah egyik 
utcáján közlekedett autójával, 
és belehajtott egy fémoszlopba. 
A lap értesülései szerint alko-
holt fogyasztott, mielőtt a volán 
mögé ült volna. „Igen, volt egy 
kisebb autós eseményem. Jól 
vagyok, és minden rendben 
van” – nyilatkozta a történtek 
nyomán Végh Sándor. A Szi-
lágy megyei rendőrség közlése 
szerint vasárnap 13.34-kor egy 
zilahi férfi , aki autójával a helyi 
Simion Oros utcában autózott, 
nekiütközött egy fémoszlopnak. 
Az ellenőrzések során kiderült, 
a sofőr által kilélegzett levegő 
alkoholtartalma elérte az 1,15 
milligramm/litert. A rendőr-
ség alkohol vagy más szerek 
hatása alatti gépjárművezetés 
miatt indított bűnvádi eljárást 
az ügyben. Végh Sándor – akit 
Florin Florian távozása után ta-
valy novemberben ideiglenesen 
átvette a prefektusi tisztséget 
– 2012 és 2016 között az RMDSZ 
szenátoraként tevékenykedett, 
2010 és 2012 között pedig Szi-
lágy megye kormánymegbízott-
ja volt.

Szörnyethalt a közigazgatási
palotából kizuhant nő
Meghalt hétfő délután egy 21 
éves nő, aki kizuhant a szatmár-
németi közigazgatási palota ti-
zenegyedik emeletéről – közölte 
a Szatmár megyei rendőr-főka-
pitányság. A hatóságokat 15 óra 
30 perckor riasztották a 112-es 
egységes segélyhívószámon, 
hogy kizuhant egy személy az 
épület felső emeletéről. A kiér-
kező mentőegységek hosszasan 
próbálták újraéleszteni a fi atal 
nőt, de sikertelenül. Tegnapig 
nem érkeztek hivatalos informá-
ciók arról, hogy milyen körül-
mények között zuhant ki a nő az 
emeletről.

KÜLÖNFÉLE

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyíló-
sok; új bejárati ajtók, terasz ajtók többféle mé-
retben, új fa- és műanyag ablakok – kedvező 
áron, Kápolnáson. Szállítás megoldható. Árak: 
200–2000 lej. www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 
0742-630838.

HÁROMNYELVŰ TÁBLÁKAT HELYEZ EL AZ ÖNKORMÁNYZAT NAGYVÁRAD BELVÁROSÁBAN

Magyar felirat a Szent László hídon

Rég várt pillanat. Tegnaptól magyarul is szerepel Szent László neve a róla elnevezett hídon

A város lakosságának negyedét 
kitevő nagyváradi magyarság 
hosszú évek óta kéri, hogy 
magyarul is írják ki az utcák, 
terek nevét. Tegnap megjelent 
az első fecske: magyar felirat 
is hirdeti immár a városalapító 
lovagkirály nevét a róla elneve-
zett hídon.
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R égi vágya teljesült a nagyváradi 
magyarságnak: tegnap három-
nyelvű táblákát helyeztek ki a 

város központjában található Szent 
László hídra. Itt mostanáig csak ro-
mán felirat fogadta a Sebes-Körösön 
átkelőket. Most már viszont magya-
rul, románul és angolul is kiírják a 
várost alapító lovagkirály nevét.

Zatykó Gyula, Ilie Bolojan polgár-
mester tanácsadója nemrég arra tett 
ígéretet, hogy hamarosan a Szent 
László híd és a belvárosi utcák ma-
gyar neve is fel lesz tüntetve, az 
utca rövid történetének, nevezetes-
ségeinek magyar nyelvű leírásával. 
A város lakosságának egynegyedét 
kitevő váradi magyarok nyelvi jogér-
vényesítésének egyik fontos mo-
mentumát követően tegnap Zatykó 
a Krónika megkeresésére emlékezte-
tett: régi vágya a nagyváradi magya-
roknak, hogy kikerüljön magyarul 
is Szent László neve a városban, ez 
az első alkalom, ezidáig csak ro-
mán fordításban láthatták azt vi-
szont. „Ez egy hároméves munka, 
de el kell mondanom, hogy azelőtt 
az Erdélyi Magyar Ifj ak, az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács, az Erdélyi 
Magyar Néppárt is küzdött ezért. Vi-
szont igazából akkor vált kézzel fog-

hatóvá, amikor odakerültem a pol-
gármester mellé tanácsadóként, 
és kitartóan szorgalmaztam, hogy 
jelenjen meg magyarul is Szent 
László neve” – ecsetelte a polgár-
mesteri tanácsadó, aki amúgy az 
Erdélyi Magyar Néppárt nagyvára-
di polgármesterjelöltje.

Annak kapcsán pedig, hogy a 
tegnapi nap folyamán az RMDSZ is 
saját sikereként állította be a táblák 
kihelyezését, felidézte: a szövetség 
helyi önkormányzati képviselői 
meg sem szavazták azt a tanácsi 
határozatot, ami lehetővé tette 
egyebek mellett a Szent László híd 
háromnyelvű táblájának a kihe-
lyezését. „2020 májusában tanácsi 
határozat született, ami lehetővé 
tette a háromnyelvű táblák kihe-
lyezését. Ezt nagy meglepetésemre 
az RMDSZ nem szavazta meg, de 
lényeg, hogy a szavazatuk nélkül is 
átment, és most már gyakorlatba is 
ültették” – húzta alá Zatykó.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a 
határozatban foglaltak gyakorlatba 
ültetésének ez csak az első lépése, 
hamarosan a belvárosi idegenfor-
galmi övezetben több utcára – egye-
bek mellett a Zöldfa- és a Fő utcára 
– is kerülnek ki hasonló táblák. „Ez 
nekünk, magyaroknak egy kis kár-
pótlás, hiszen jobban ráirányítja a 
fi gyelmet a turisták előtt is, hogy ez 
egy magyar múltú város” – fogal-
mazott a néppárti politikus. Kér-
désünkre, mikor „tanulnak meg” 
magyarul a villamosok és buszok 
hangos utastájékoztatói is, a ta-
nácsadó elmondta, a villamosmeg-
állókat illetően a folyamat jó úton 
halad, a buszmegállók esetében 
kicsit lassabban érnek a végére, 
mivel több mint 250 megálló van.

 » Annak kap-
csán, hogy a teg-
napi nap folya-
mán az RMDSZ is 
saját sikereként 
állította be a táb-
lák kihelyezését, 
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Indulhat a magánének alapképzés 
és a fordító-tolmács mesterképzés 

a nagyváradi Partiumi Keresztény 
Egyetemen – a vonatkozó kormány-
határozatot hétfői ülésén fogadta el 
a bukaresti kabinet. A felsőoktatási 
intézmény tegnapi közleményében 
kiemelte: a magánének szak a romá-
niai oktatási rendszerben elérhető 
első magyar nyelvű előadóművészeti 
képzés. „Célunk a jelentkezők felké-
szítése a nemzetközi szintű szakmai 

érvényesülésre” – fogalmaz a közle-
mény, rámutatva ugyanakkor arra is, 
hogy a magánének szakot választók 
tanulmányaik végeztével opera-, 
dal- és oratóriuménekesként, hiva-
tásos kóristaként fi lharmóniában, 
operában, professzionális énekka-
rokban vagy magánénektanárként 
helyezkedhetnek el.

A fordító-tolmács mesterképzés cél-
ja az egyetem illetékesei szerint olyan 
fordítók és tolmácsok képzése, akik 

képesek szakszerűen ellátni az írás-
beli és a szóbeli fordítás/tolmácsolás 
feladatát idegen nyelvről magyarra és 
magyarról idegen nyelvre.

A beiratkozás az őszi felvételire – 
akárcsak a többi megmaradt ingyenes 
és tandíjas helyre – 2020. szeptem-
ber 7–18. között zajlik, online vagy 
személyesen, beiratkozási díj nélkül. 
További részletek a PKE honlapján 
(partium.ro), illetve az egyetem Face-
book- és Instagram-oldalán. (B. E.)

Magánének alapképzés és tolmács mesteri a PKE-n
 » A beiratko-

zás az őszi felvé-
telire – akárcsak 
a megmaradt 
helyekre – 2020. 
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7–18. között zaj-
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