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Lépéseket tesz az RMDSZ 
kolozsvári szervezete annak ér-
dekében, hogy a kincses városi 
karácsonyi vásár idei program-
jából ne hiányozzanak a magyar 
programok és kommunikáció. 
Az érdekvédelmi szervezet 
annak kapcsán számolt be 
lépéseiről, hogy Musai–Muszáj 
szervezet a többnyelvűség meg-
teremtése érdekében fordult a 
szövetséghez.

» ROSTÁS SZABOLCS

A kolozsvári karácsonyi vásár 
„magyarosításában” nyújtott 
lépéseiről számolt be tegnap 

az RMDSZ, miután a Musai–Muszáj 
szervezet a többnyelvűség megte-
remtése érdekében fordult a szövet-
séghez. A többnyelvűségért küzdő 
Musai–Muszáj akciócsoport kedden 
közzétett bejegyzésében felhívta a 
fi gyelmet, miszerint épül a karácso-
nyi vásár a kincses város Főterén, így 
idén is időszerűvé vált, hogy Kolozs-
vár magyar érdekképviselete tegyen 
a többnyelvűségért. A szervezet töb-
bek között azt fi rtatta, lesz-e magyar 
felirat a vásár kapuin és a vásáros há-

zikókon, lesz-e teljes értékű magyar 
nyelvű weboldala és programfüzete 
a rendezvénynek, hallhatunk-e ma-
gyar nyelvű karácsonyi kántálást is 
napközben a román, német, angol 
és roma énekek mellett. Az akció-
csoport szerint az RMDSZ alpolgár-
mesterének és három tanácsosának 
hatékony közbenjárására van szük-
ség, hogy idén karácsonykor méltó 
módon jelen legyen a magyar nyelv 
Kolozsvár Főterén. Az RMDSZ szer-
dán reagált is a felhívásra, közölve: 
jelenleg is zajlanak az egyeztetések a 
kolozsvári karácsonyi vásárt szerve-
ző vállalat és a szövetség kolozsvári 
szervezetének tanácsosi frakciója 
között, hogy 2019-et követően idén is 
legyenek magyar programok és ma-
gyar nyelvű kommunikáció a szerve-
zők részéről.

„Csakúgy, mint az eddigi években 
az idei vásárra készülve már idő-
ben megkerestük a szervezőket. Azt 
kértük tőlük, hogy magyar felirat is 
köszöntse a rendezvényre kilátogató-
kat, az esemény honlapja és a közös-
ségi média oldala pedig magyarul is 
legyen elérhető, és magyar fellépőket 
is láthasson a nagyközönség az egy 
hónapos rendezvény alatt. Ehhez fel-
ajánlottuk a segítségünket a magyar 
nyelvű fordításban, és több magyar 
nyelvű fellépővel is összekötöttük a 

szervezőket” – idézte Oláh Emesét, 
Kolozsvár RMDSZ-es alpolgármeste-
rét az alakulat közleménye.

Rácz Béla Gergely, a városi taná-
csosi frakcióvezetője hozzátette, a 
jelenlegi szerződés a polgármes-
teri hivatal és a cégcsoport között 
hamarosan lejár, utána az RMDSZ 
frakciója csak olyan tervezethez adja 
majd a támogatását, amelyben a ki-
vitelező minden felületen vállalja a 
magyar kommunikációt, valamint 
teret biztosít a magyar fellépőknek 
is. Egyébként a Musai–Muszáj a ka-
rácsonyi vásár 2019-es kiadása során 
is felhívta a fi gyelmet a kétnyelvűség 
hiányára (a rendezvény 2020-ban 
a koronavírus-járvány miatt elma-
radt). „Nem lehet normális, hogy a 
város nyilvános tereiből évtizedek 
óta módszeresen száműzik 50 000 
lakos anyanyelvét!” – kifogásolta an-
nak idején az akciócsoport. A szerve-
zet leszögezte: a többnyelvű feliratok 
kihelyezése nem a román nyelv isme-
retének a hiánya miatt indokolt, ha-
nem a különböző nyelvi közösségek 
elfogadottságát, baráti együttélését 
és a kölcsönös tiszteletet vállalja fel. 
Akkori felhívásuk hatására a szerve-
zők egy héttel a megnyitó után ma-
gyarul is feltüntették a „Karácsonyi 
vásár” feliratot a Kolozsvár Főterén 
elhelyezett vásárkapun.

» PAP MELINDA

Az új vírusok megjelenése az egyre 
intenzívebb emberi tevékenység-

gel áll összefüggésben, hiszen azál-
tal, hogy behatolunk a dzsungelek-
be, kivágjuk őket, rengeteg exotikus 
betegség jelenhet meg – mondta a 
Krónikának Mátis Attila biológus. A 
Babeș–Bolyai Tudományegyetem ku-
tatója rámutatott: az új, eddig érin-
tetlen területek meghódítása által 
kialakul egy kontaktzóna, és a vírus 

„átugrik” az egyik fajról a másikra. 
„Rengeteg ilyen eset volt az Ebolától 
az AIDS-ig. Ez a vírus is ilyen, és még 
sok jöhet” – mondta. Hozzátette, a 
fajok közötti váltás akkor történik 
meg, hogyha nagy egy populáció, 
akárcsak a 8 milliárdos emberi faj, 
vagy annak háziállatai. „De olvadnak 
ki a jégtakarók is, onnan is jöhetnek 
új vírusok. Még sok ilyen lesz, egyre 
durvább lesz a helyzet” – jelentet-
te ki Mátis Attila. Aki szerint ez egy 
új viszony, a járvány alatt „élőben 

követjük”, menet közben tanuljuk, 
mit is tehet egy új vírus. A biológus 
szerint a vírus is „túl akar élni”, fel-
veszi a harcot az ellene küzdőkkel. 
„Ezek a vírusok arról híresek, hogy 
nagyon gyorsan tudnak mutálódni, 
egyre erősebbek. Az infl uenzavírus 
is évről évre »új ruhába öltözik«, így 
a test nem ismeri fel. Így a vakcinát 
is mindig »újra kell kalibrálni«, hogy 
hatékony legyen. Ez egy állandó ver-
senyfutás, fegyverkezési verseny” – 
mutatott rá a biológus.
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» RÖVIDEN

Ingázás, ösztöndíj: leváltással fenyeget a miniszter
Felelősségre vonják a tanfelügyelőségek vezetőit azokban a 
megyékben, ahol késik az iskolások ingázási költségeinek 
és az ösztöndíjaknak a kifi zetése – jelentette be tegnap az 
ügyvivő oktatási miniszter. A parlament épületében adott 
nyilatkozatában Sorin Cîmpeanu rámutatott, a minisz-
térium „régóta” utalta a megyei tanfelügyelőségeknek a 
tanulók ingázási költségeinek elszámolásához szükséges 
pénzt. A tárcavezető emlékeztetett, az ösztöndíjakra szánt 
540 millió lejes költségvetést a megyékből érkezett igény-
lések alapján kiegészítették 109 millió lejjel, és ezt a pénzt 
is megkapják a tanfelügyelőségek, hogy decemberben 
időben kifi zethessék az ösztöndíjakat. „Nem lehet semmi-
lyen mentség arra, hogy a tanulók ne kapják meg a nekik 
járó összegeket” – idézte az ügyvivő minisztert az Agerpres 
hírügynökség. Cîmpeanu jelezte egyúttal, hogy ezt „súlyos 
menedzseri hiányosságnak” tekintené, amelyért fi zetnie 
kell majd az érintett intézményvezetőnek.
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Korábbi példa. 2019-ben ugyancsak az akciócsoport felhívására került magyar felirat a karácsonyi vásár díszkapujára

Ciucával igazodj!

Megkérdezte egy újságíró a kĳ elölt min iszterel-
nököt, Nicolae Ciucă ügyvivő védelmi minisztert, 
miért álltak össze a nemzeti liberálisok a szoci-
áldemokratákkal. A nyugalmazott tábornok azt 
mondta: azért, mert így döntött a vezetőség. Ön 
is tagja a párt vezetésének – igyekezett érdemi 
választ kipréselni a volt vezérkari főnökből a mé-
dia képviselője. Igennel szavaztam, érkezett Ciucă 
mindent elsöprő érve. Azt eddig is tudtuk, hogy a 
katonákat nem eszmefuttatásaik miatt szeretjük, 
de ha ez az Irakban állítólag sikeresen parancs-
nokoskodó oltyán ember kormányfőként is ilyen 
szűkszavú és semmitmondó lesz, még népszerűvé 
is válhat.

A Facebook hamis világával ellentétben Románia 
népét nem érdekli a politika. Az átlagos állampol-
gárnak leginkább kétféle politikus tud a kedvében 
járni: az ő nyelvén, észjárása, lelki világa szerint 
fogalmazó, illetve a hallgatag, nem feltűnősködő. 
Az elkövetkező másfél évben Ciucă melankolikus 
megjelenései olyan felüdülést jelenthetnek az 
utóbbi hónapok, évek hisztérikus veszekedései, 
olcsó politikai show-műsorai után, hogy gyorsan 
keblükre ölelhetik az exhibicionista országveze-
tőktől megcsömörölt polgárok. Ráadásul katona-
ember ő, akit illik tisztelni. Politikai tapasztalat-
lansága, kívülállósága sem negatívum az emberek 
szemében, ha kellő szerénységgel párosul. Ennyi 
lehet Ciucă előnye. Arról ugyanis már jó ideje le-
szoktunk, hogy a bukaresti politika vezető szint-
jein az igazi képességek alapján rangsoroljunk. A 
tehetséges, rátermett politikusok eltűntek a szín-
térről. Maradt az önmutogató középszerűség.

Visszakanyarodva Ciucă politológiai magyaráza-
tához: a PNL és a PSD azért lépett koalícióra, mert 
így döntött a két párt vezetősége. Világos, nem? 
Megnyugodhatnak az eltartott kisujjal kávézó ér-
telmiségiek, akiknek csak most esett le tantusz, 
hogy atyaég, ez a PNL épp olyan, mint a PSD. Nagy 
a zavar a 2017–19-ben oly lelkesen tüntetgető, 
naiv, megvezetett, esetleg lefi zetett civil szerveze-
teknél, s kapkodják a fejüket a nagyon demokrata 
holland nagykövetségen is. Talán a nagy európéer, 
az Unió vezetői által keblére ölelt Klaus Iohannis 
egyszer majd mindent megmagyaráz.

Az államfő coming outjáig azért érdemes a nagy-
koalíciós lepacsizás egyetlen előnyét is megemlí-
teni. A PNL és a PSD összefogása hosszabb távon 
is kiszoríthat a hatalomból, avagy annak közeléből 
két olyan erőt, amely az újítás hamis jelszavaival 
igyekszik népszerűséget szerezni. A Románok 
Egyesüléséért Szövetség (AUR) oltástagadó, ma-
gyarellenes, a jó ízlés határait minden területen 
átlépő bohócai egyetlen komolyan vehető szö-
vetségesüket veszítették el a szociáldemokraták 
pálfordulásával. De légüres térbe kényszerítették 
a Mentsétek meg Romániát Szövetséget (USR) is, 
amely így egymagában semmit sem kezdhet élet-
idegen, radikális liberalizmusával és a hozzá nagy 
terveket fűző francia mentorával.
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Biológus a vírusról: ez fegyverkezési verseny

TÖBBNYELVŰSÉGET SZORGALMAZ KOLOZSVÁRON A MUSAI-MUSZÁJ, EGYEZTET AZ RMDSZ

„Magyarosabb” vásárt kérnek




