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Sportellenes időket élünk: Románia európai szin-
ten utolsó helyen áll a rendszeres testmozgást vég-
zők tekintetében, sőt a lakosság egyre inkább el-
lenzi azt is, hogy az önkormányzatok közpénzeket 
költsenek a versenysport támogatására, infrast-
rukturális beruházások megvalósítására. Nem csi-
náljuk, mert kinek van ideje rá, így pedig kit érdekel, 
hogy a legjobbjaink mire képesek másokkal szem-
ben, hiszen ennél sokkal fontosabb problémáink is 
vannak – nagyjából így foglalható össze a mai vi-
lágunkra egyre inkább jellemző élet- és gondolko-
dásmódbeli hozzáállás.

Az elmúlt időszakban számos nagy múlttal ren-
delkező, jelentős eredményeket felmutató, nép-
szerű erdélyi sportklub tűnt el a süllyesztőben, és 
ez az év is gyászosan indult: megszűnt a Szatmár-
németi Olimpia labdarúgócsapata, szétszéledt a 
Székelyudvarhelyi Kézilabda Club, Marosvásárhe-
lyen pedig végítéletére vár az ASA fociegyüttese, és 
a férfi kosárlabdacsapat is a szakadék szélén áll. Az 
SZKC-nak főtámogatója halála jelentette a vesztét, 
a tragédia következtében pedig abba a helyzetbe 
került a nemrég európai trófeát ünneplő udvarhe-
lyi kézilabda, mint amilyenben megannyi sportág 
és klub kínlódik: a település önkormányzatától re-
mél segítséget. Azonban egyre több példa bizonyít-
ja, hogy a mentőöv nem érkezik.

Egyrészt azért, mert az elmúlt években az át-
láthatatlan törvényi háttér okozta káoszban sok 
bűnvádi eljárást eredményezett a sportcsapatok 

közpénzből történő finanszírozása, ami alaposan 
elriasztotta a helyi tanácsosokat, polgármestere-
ket, a félelem pedig a tavalyi jogszabálytisztázás 
után is megmaradt. Másrészt a kormány idén be-
vezetett adóügyi intézkedései országos összeve-
tésben mintegy 13 milliárd lejt lefaragtak az ön-
kormányzatok költségvetéséből, így sok helyen a 
fizetések folyósítása, az alapvető közszolgáltatá-
sok biztosítása is veszélybe került. Harmadrészt 
pedig egyre erősebb azoknak a hangja, akik in-
kább jobb kórházakat, utakat akarnak, mintsem 
sportberuházásokat.

Ezt bizonyítja az a felmérés is, amelyet Sepsi-
szentgyörgyön végeztek a lakosság körében. Ab-
ban a városban, ahol fénykorát éli a sport: a futball-
csapat történelmi élvonalbeli szereplésnek örvend, 
a női kosárlabdacsapat bajnoki címvédőként mo-
dern sportcsarnokban, a tavaly átadott Sepsi Aré-
nában fogadja ellenfeleit, a napokban pedig egy sá-
torborítású műjégpályát is átadtak.

Ezek a mai igények, amelyek – nincs mit szépí-
teni: egy elkényelmesedett, lehangolt társadalom 
tünetei. A tömeg- és versenysport ugyanis nem 
felesleges luxuscikk, hanem alapvető szükséglet, 
ám sajnos még nagyon távol állunk attól, hogy ezt 
fel is fogjuk. A közpolitika feladata lenne, hogy rá-
vezessen erre, ám jól tudjuk, hogy a „nevelők” vi-
lága még a tanítványokénál is betegesebb. Ilyen 
körülmények között pedig nagyon nehéz meg-
gyógyulni, győzni.

A sport veresége
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Az alkotmánybíróság március 7-én tárgyalja az ellenzék beadványait – A szülők a gyereklétszám miatt aggódnak

Nyilatkozatháború és kétkedés iskolaügyben

Terjed a sárgaság Gyergyóban
Folyamatosan növekszik Gyer
gyószentmiklóson a hepati tisz A 
vírussal fertőződött betegek szá
ma, a városi kórház fertőző beteg
ségeket kezelő osztályán már 49 
sárgaságos pácienst kezelnek, a 
legkisebb alig kétéves – tájékoz
tatta a Gyergyói Hírlapot Maria 
Laurenţia Dogar osztályvezető fő
orvos. Ferenczi István kórházigaz
gató azt is elmondta: az intézmény
ben egyelőre elegendő ággyal ren
delkeznek, még egyetlen beteget 
sem kellett más kórházba külde
niük. A fertőző betegségeket keze
lő osztály ugyan tele van, de jelen
leg nemcsak sárgaságos páciense
ket kezelnek ott.

Maria Laurenţia Dogar a kór 
kapcsán a személyes és a környe
zeti higiénia fontosságára hívta fel 
a figyelmet. Ajánlott a rendszeres 
kézmosás, a lakás, az oktatási in
tézmények tisztán tartása, továb
bá a személyes tisztálkodási esz
közök, evőeszközök alapos tisztí
tása. Figyelni kell arra is, hogy a 
gyerekek is megfelelően elvégez
zék a kézmosást, ugyanis főként 
őket érinti a betegség. „A higié

nia a rendszeres, szappannal való 
kézmosással kezdődik, erre foko
zott figyelmet kell fordítani. A he
patitisz A vírus okozta betegsé
get a mocskos kezek betegségének 
is hívják. Nagyon könnyen terjed 
vízzel, élelmiszerekkel. Vannak 
olyan betegek, akiknél megjelen
nek a tünetek, mások csak hordo
zói a sárgaságnak, de így is fertőz
nek” – magyarázta a főorvos. A be
tegség tünetei egyénileg különbö
zőek lehetnek, hányinger, hányás, 
hasfájás, sárga bőr, sötétedő vize
let, fehéredő széklet egyaránt elő
fordulhat. Bár a betegség lefolyá
sa általában nem súlyos és magas 
a teljes gyógyultság aránya, még
is kellemetlenséget okoz, ugyan
is a páciensnek 21 napot kell kór
házban töltenie, majd több hóna
pon át kell diétáznia, és számos 
laborvizsgálatot el kell végeztet
nie. Gyergyószentmiklóson egyéb
ként tavaly novemberben mutatták 
ki az első sárgaságos megbetege
dést egy gyermeknél, közölte a he
lyi kórház. 

Baricz-Tamás imola

Javában tart a politikai szópárbaj 
a marosvásárhelyi római katoli
kus iskola újraalapításáról ren

delkező, a szenátus által a múlt szer
dán elfogadott jogszabály kapcsán, 
a diákok miatt aggódó szülők azon
ban attól tartanak, az ügy újabb aka
dályokba ütközik. Sokan még min
dig szkeptikusak az iskolaalapítás
sal kapcsolatban. Azt követően, hogy 
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a 
Népi Mozgalom Pártja (PMP) bejelen
tette, alkotmányossági óvást nyújt be 
a törvény ellen, Csíky Csengele, a Ci
vilek a katolikus iskoláért szülői cso
port szóvivője a Krónikának elmond
ta, számukra egyértelmű, hogy idő
húzásra játszanak mindazok, akik 
akadályozni próbálják az iskolaala
pítást. „Valószínűnek tartom, hogy az 
alkotmánybíróság el fogja utasítani 
a két ellenzéki párt által benyújtott 
óvást. A baj inkább azzal van, hogy a 
szülők kezdik elveszíteni a bizalmu
kat, és olyan oktatási intézmények
hez fordulnak, amelyeknek a műkö
dése nem kérdéses” – hívta fel a fi
gyelmet a szülők képviselője, aki 
tisztában van azzal, hogy a taláros 
testület döntésére várni kell. Az al
kotmánybíróság egyébként tegnap 
délután közölte, március 7én tár
gyalja az ellenzéki pártok beadvá
nyát. Csíky Csengele emlékeztetett, 
ahhoz, hogy egy tanintézet önálló jo
gi személyiséggel bírjon, legalább 300 
diákja kell hogy legyen, ezért is fon
tos, hogy a szülők ne veszítsék el a re
ményt és gyerekeiket ne írassák más 
iskolába az elkövetkező hónapokban 
több ciklusban zajló beiratkozási idő
szakban.

Kelemen: hibázott a PNL 

Kelemen Hunor RMDSZelnök 
egyébként hétfő este a Mediafax hír

ügynökségnek azt mondta, hibás 
döntésnek tartja, hogy a Nemzeti Li
berális Párt (PNL) alkotmánybírósá
gi óvást emel a marosvásárhelyi ró
mai katolikus gimnázium létrehozá
sáról szóló törvény ellen. A szövetsé
gi elnök leszögezte: a PNLnek nem 
szabadna ilyen hibákat elkövetnie, 
ha a jövőben még szeretne együtt
működni az RMDSZszel. „Több ok
ból is elhibázott a liberálisok dönté
se, mivel a jogszabálynak nincsenek 
alkotmányellenes elemei. Az alap
törvény jogokat biztosít a kisebbsé
geknek, és amennyiben a helyi ha
tóságok vagy más intézmény képte
lenek ezen jogokat biztosítani, ak
kor a közösség az állami intézmé
nyektől, a kormánytól, a parlament
től várja a megoldást” – szögezte le 
Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnö
ke ugyanakkor stratégiai és taktikai 
szempontból is tévesnek nevezte az 
ellenzéki alakulat lépését, és emlé
keztetett: a PNL és az RMDSZ azo
nos politikai családba, az Európai 
Néppártba (EPP) tartozik. „Ludovic 
Orban PNLelnök azt állítja, az al
kotmányosságért küzd. Akkor meg 
kellene néznie, hogy az alkotmány 
milyen jogokat szavatol a kisebbsé
gek számára. Ezek között ugyanis 
ott van az anyanyelven való tanulás 
joga is” – nyilatkozta Kelemen Hunor 
a Mediafaxnak. 

Kelemen Hunor elmondta továb
bá, SMSt küldött Ludovic Orbannak 
– mivel a pártelnök nem válaszolt a 
telefonhívásra –, amelyben megír
ta, hogy tévedés volt az alkotmány
bírósághoz fordulnia. „Bízom ab
ban, hogy a bírák úgy ítélik majd, 
hogy a törvény nem tartalmaz al
kotmányellenes részeket. De at
tól tartok, megromlik majd a viszo
nyunk a liberálisokkal, és beigazoló
dik, amit korábban mondtam, a PNL 

ultranacionalista, magyarellenes 
párttá vált. 

Amint arról beszámoltunk, Lu
dovic Orban hétfőn közölte, alkot
mánybírósági óvást nyújtanak be is
kolaügyben, mivel az alakulat sze
rint sérti az alaptörvényt, ha a parla
ment iskolaalapítóként lép fel. Orban 
arra hivatkozott, hogy az oktatási tör
vény értelmében az iskolákat a helyi 
hatóságok javaslatára miniszteri ha
tározattal alapítják.

„Magyarország megalázza 
a románokat” 

Tegnap a Traian Băsescu volt ál
lamfő vezette ellenzéki Népi Moz
galom Pártja (PMP) is bejelentette, 

alkotmánybírósághoz fordul. Eugen 
Tomac, az alakulat ügyvezető el
nöke a Mediafaxnak úgy fogalma
zott, „a centenárium évében visz
sza kell szorítani Magyarország ar
ra irányuló törekvéseit, hogy meg
alázza a románokat”. „Meg kell bün
tetni a Szociáldemokrata Pártnak  
(PSD) és a többi szatellitjének a dön
tését, amelynek semmi köze egy ki
sebbség követeléseihez, ezért dön
töttünk úgy, hogy a liberális kollé
gákhoz csatlakozva alkotmányossá
gi óvást emelünk az iskolaalapítás
ról szóló törvény ellen” – fogalmazott 
Eugen Tomac. 

Florin Roman, a PNL képviselő
je szerint a magyar kormány erdé
lyi iskoláknak nyújtott támogatá

sa a szegény családokból szárma
zó román gyerekek „elmagyaro
sításához” vezet. Rámutatott: mi
közben a bukaresti „nemzetietlen” 
PSD–ALDEkormány ezer iskolát 
zár be vagy olvaszt össze, magyar 
iskolákat hoznak létre az ország
ban, amelyek budapesti támoga
tással ingyenes bentlakást és me
leg ételt biztosítanak a gyerekek
nek. „Nem az RMDSZt vádolom és 
még kevésbé a budapesti kormányt. 
Azokat vádolom, akik a román kor
mány, az oktatási tárca élén állnak, 
hogy nem képesek a román gyere
kekről gondoskodni” – méltatlanko
dott a PNL képviselője.

GyerGyai csaBa

Dúl a nyilatkozatháború a vásárhelyi katolikus iskola 

újraalapítását kimondó törvény kapcsán. Az alkotmá-

nyossági óvás miatt újabb akadályba ütközött az ügy, 

a szülők közül sokan kezdik elveszíteni a türelmüket.

Versenyfutás az idővel. Csíky Csengele reméli, hogy a szülők nem veszítik el a türelmüket az elkövetkező időszakban
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