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 » KRÓNIKA

Ö tvenhat éves korában, csütörtök-
re virradóra elhunyt Szabó Csaba 

erdélyi magyar újságíró, író, televíziós 
riporter, művelődésszervező. A kolozs-
vári Brassai Sámuel Ipari Líceumban 
érettségizett 1983-ban, egyetemi diplo-
mát 1991-ben szerzett a Babeș–Bolyai 
Tudományegyetemen biológia–mező-
gazdaság szakon. 1993-tól a kolozs-
vári Szabadság napilap szerkesztője, 
ahol 1996-ban elindította a Bonifácz 
ifj úsági oldalt, számos hazai és ma-
gyarországi lap (Echinox, Napoca Uni-

versitară, Látó, Palócföld, A Dunánál) 
külső munkatársa. 2003-tól a Román 
Televízió kolozsvári magyar szerkesz-
tőségének munkatársa. Lírai riportjai 
először az Igazságban jelentek meg 
1986-ban, írásait az Utunk, Igaz Szó 
közölte. 2002-től a kolozsvári televí-
zió Limes nevű szórványrovatának 
gazdája. A Világhírnév internetes lap 
alapító főszerkesztője; az úgynevezett 
kirakatkiállítások kolozsvári gyakor-
latba ültetője. 1999-ben a Regényes 
nyomozások című oktatási segédanya-
gával elnyerte a Pro Renovanda Cultu-
ra Hungariae ösztöndíját. A kolozsvári 

székhelyű Világhírnév Kiadó kötetei-
nek szerkesztője.

A Fehér Holló Médiaklub Egyesület 
alapítójaként a román–magyar pár-
beszédet szorgalmazta, Corbii albi 
néven román–magyar kontaktportált 
hozott létre, ahol a magyar irodalmat 
népszerűsítette a román olvasók köré-
ben. 2017-ben létrehozta a Fehér Hol-
ló Román–Magyar Küldőkönyvtárat, 
amelynek keretében el is küldte a ro-
mánra fordított magyar szépirodalmi 
műveket az ezek iránt érdeklődő ro-
mán anyanyelvű olvasóknak. Diákok 
számára „keresztolvasást” is szerve-

zett, ahol a magyar fi atalok román köl-
tők verseit szavalták magyarul, míg ro-
mán társaik magyar szerzők műveinek 
román fordítását adták elő.

Legutóbbi kezdeményezése a 2019-
ben indított Rigoberto Könyvmentő 
Szolgálat, amelynek keretében fi atal 
önkéntesekkel vállalta, hogy átveszi 
a kolozsvári lakosok által kidobásra 
szánt magyar nyelvű könyveket. A 
Magyar könyve(ke)t ne dobjunk ki! jel-
mondatú projekt keretében begyűjtött 
kiadványokat szakértők segítségével 
szelektálták, majd vidéki iskoláknak, 
egyházközségeknek juttatták el. 

Elhunyt Szabó Csaba televíziós újságíró, művelődésszervező
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 » RÖVIDEN

Idén sem tartják meg
az érettségi szóbeli vizsgáit
Tavalyhoz hasonlóan idén is elma-
radnak az érettségi szóbeli vizsgái 
a koronavírus-járvány miatt. A 
kormány által szerdán elfogadott 
sürgősségi rendelet értelmében 
a román nyelv és irodalom, az 
anyanyelv és irodalom, az idegen 
nyelv szóbeli vizsgája és a digitális 
kompetenciák felmérése elmarad. 
Ezek helyett korábbi osztályzatokat 
fogadnak el / egyenértékesíte-
nek, a tanügyminisztérium által 
kidolgozott módszertan szerint. 
A sürgősségi rendelet megjelenésé-
től számítva 15 nap áll a szaktárca 
rendelkezésére az intézkedés 
alkalmazási módszertanáról szóló 
rendelet kiadására.

Levonult az árhullám
a Fekete-Körösön
Péntekre virradó éjszaka várták a 
magyar határhoz a Fekete-Körösön 
levonuló árhullám tetőzését. A 
Körösök Vízügyi Igazgatóságának 
csütörtöki közleménye  szerint az 
árhullám csúcsa akkor Talpasnál 
volt, és biztonságos körülmények 
között haladt lefelé a folyó gátakkal 
megerősített szakaszán. A hatóság 
közleménye szerint a magyaror-
szági szakembereket valós időben 
tájékoztatják a fejleményekről. 
Azz elmúlt 48 órában a Körösök 
vízgyűjtő medencéjében (Feke-
te-Körös, Boga, Galbina és Rósa) 
az összesített csapadékmennyiség 
150-200 liter volt négyzetméteren-
ként. A szakemberek több mint 
kétezer homok zsákkal és 500 
tonna kőtörmelékkel emelték meg 
a gátak magasságát, és erősítették 
meg a folyómedret, ahol erre szük-
ség volt. A Bihar megyei prefektúra 
tájékoztatása szerint hat település 
29 háztartásában tett kárt az ár. 

A JOGVÉDŐK FELLÉPÉST ÍGÉRNEK, AZ ÁLLAMI VÁLLALAT KÉPVISELŐJE NEM ZÁRKÓZIK EL A KÉTNYELVŰSÉGTŐL

„Visszarománosítanák” a postát

„Elfelejtettek” magyarul. Újabban egynyelvű táblákat helyeznek ki a Román Posta ingatlanaira

Egységes márkaépítés címen 
fokozatosan számolja fel két-
nyelvű cégtábláit a Román Posta 
Rt. (CN Poşta Română SA). A 
székelyföldi megyéket is magá-
ban foglaló brassói kirendeltség 
igazgatója, Bogdan Florin Năs-
tase azzal magyarázta a táblák 
cseréjét, hogy azok elavultak.

 » SZUCHER ERVIN

A z utóbbi fél évben több szé-
kelyföldi településen is egy-
nyelvűre váltott a Román 

Posta. A kétezres évek közepén, 
Nagy Zsolt minisztersége idején kihe-
lyezett kétnyelvű cégtáblákat, ame-

lyeken a település neve magyarul 
is megjelent, fokozatosan kizárólag 
román nyelvűre cserélik. Kérdésünk-
re, hogy mi indokolja ezt a barátság-
talan lépést, Bogdan Florin Năstase, 
a vállalat regionális igazgatója azzal 
magyarázta a „románosítást”, hogy 
a táblák régiek, elavultak. Felveté-
sünkre, hogy a magyarok által is la-
kott települések nevét az új tábla is 
„megbírná”, azt válaszolta, hogy ők 
az országos trendet és az egységes 
márkaépítést követik. A három szé-
kelyföldi megyéért is felelős Năstase 
azonban nem zárkózott teljesen el a 
kétnyelvűségtől. Mint mondta, „ha 
tényleg igény mutatkozik rá”, akkor 
megvizsgálhatják a kérdést. A Króni-
ka megkereste a Mikó Imre Jogvédel-
mi Szolgálatot és az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) Kétnyelvű-
séget a kereskedelemben nevű ak-
ciócsoportját. Egyik intézmény sem 
értesült eddig a posta által eszközölt 
változtatásokról, azonban mindkét 
vezető – Benkő Erika, illetve Sán-
dor Krisztina is – megígérte, hogy 
hamarosan lépni fognak, és felve-
szik a kapcsolatot a vezetőséggel. 
Az EMNT ügyvezető elnöke egyúttal 
megjegyezte, hogy a Román Posta 
eddig sem jeleskedett a kétnyelvű-
ség alkalmazásában, de a bejárati 
cégtáblák egynyelvűsítését már fel-
háborító gesztusnak nevezte.

A vállalat legutóbb csütörtökön 
délután Marosvásárhelyen tartott 
„erődemonstrációt” az egynyel-
vűségből. Az apropót a kifestett és 
új, piros PVC-keretes ablakokkal 
ellátott kövesdombi postahivatal 
újjáavatása kínálta. Azon túl, hogy 
a bejárat mellé egynyelvű tábla ke-
rült, az összes pannó, felirat, tájé-
koztató kizárólag az állam nyelvén 
olvasható. A grandiózus ünnepé-
lyen – amelyről nem hiányzott a 
pezsgő, piros szőnyeg, lufi k százai, 
utcai zene, bukaresti vezérigazgató, 
Maros megyei prefektus, Kovászna 
megyei alprefektus, liberális alpol-
gármester – végig az egyszínűség 
jellemezte. A szalagvágást egyházi 
ceremónia előzte meg, és a hivatal 
felszentelése követte, amelyet há-
rom ortodox pap végzett. A szerve-
zők eredetileg ennél is több görög-
keleti papot hívtak, míg a magyar 
lelkészekről teljesen megfeledkez-
tek. Az ünnepély alkalmából a teg-
nap az alkalmazottakat román nép-
viseletbe öltöztették.
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