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H I R D E T É S

Összekötik a vasúttal 
a brassói repteret

H ivatalos átiratban kérte a Brassó 
Megyei Tanács a különböző 

szállítási és közüzemi hálózatok 
működtetőit, hogy jövő évi költség-
vetésükbe foglalják bele a Brassó-Vi-
dombák nemzetközi repülőtérhez való 
csatlakozás költségeit. Adrian-Ioan 
Vestea, Brassó megye közgyűlésének 
elnöke bejelentette, a román állami 
vasúttársaság (CFR) brassói regionális 
kirendeltsége már megtette a konk-
rét lépéseket, hogy a repülőtérhez 
vezető vasútvonalat kiépítsék, így a 
légikikötő minél több polgár számára 
elérhető lenne. Egy előtanulmányban 
több lehetséges útvonalat felvázoltak, 
ezt a saját forrásaikból fi nanszírozott 
megvalósíthatósági tanulmányban 
véglegesítik – közölte Ioan Pintea, a 
vasúttársaság brassói regionális igaz-
gatója. Hozzátette, becsléseik szerint a 
repülőtérig vezető vasútvonal kiépíté-
se mintegy 20 millió euróba kerül, így 
kérték, hogy ezt a beruházást vegyék 
be a vasúti infrastruktúra fejleszté-
sére vonatkozó országos stratégiába, 
mert akkor nagyobb valószínűséggel 
megkapják a szükséges összeget. 
Adrian-Ioan Vestea a gáz- és  elekt-
romosáram-szolgáltatók vezetőivel 
is egyeztetett. A Brassóban és a déli 
megyékben működő Distrigaz Sud, 
valamint az Electrica Transilvania Sud 
regionális áramszolgáltató képvise-
lőivel leszögezték, milyen konkrét 
lépésekre van szükség ahhoz, hogy a 
reptér rákapcsolódjon hálózataikra. 
A brassói reptér megvalósíthatósági 
tanulmánya tizenkét évvel ezelőtt 
készült el, nagyon lassan haladtak a 
megvalósítással, ám ez idén látvá-
nyosan felpörgött. A kifutópályát már 
korábban befejezték, jelenleg építik 
a gördülőpályákat, a parkolóplat-
formot, és az utasterminál építése is 
elkezdődhet. Ha a jelenlegi ütem-
tervhez igazodni tudnak, 2020 végére 
befejezik az építkezést, és 2021 első 
felében felszállhatnak az első járatok. 
(Bíró Blanka)

AZ EMNP ÉS AZ MPP VEZETŐI FONTOSNAK TARTJÁK A MEGKEZDETT PÁRBESZÉD FOLYTATÁSÁT

Folyamatos pártközi kommunikáció

Az Erdélyi Magyar Néppárt és 
a Magyar Polgári Párt vezetői 
kolozsvári találkozójukon meg-
állapították: szükség van arra, 
hogy folyamatos kommuniká-
ció alakuljon ki az EMNP és az 
MPP között.

 » KRÓNIKA

K olozsváron találkoztak szom-
baton az Erdélyi Magyar 
Néppárt (EMNP) és a Magyar 

Polgári Párt (MPP) vezetői. A meg-
beszélésre azzal összefüggésben 
került sor, hogy november végén 
tisztújítás történt az MPP élén, és 
Biró Zsoltot Mezei János, Gyergyó-
szentmiklós volt polgármestere 
váltotta az elnöki tisztségben. Az 

EMNP közleménye szerint a nép-
párt kincses városi székházában 
megtartott tárgyaláson jelen volt 
Szilágyi Zsolt, az EMNP elnöke, 
Zakariás Zoltán, a néppárt Hargi-
ta megyei elnöke és Mátis Jenő, a 
néppárt országos választmányának 
elnöke. A Magyar Polgári Párt ré-
széről Mezei János, az MPP elnöke, 
Simon Csaba, az MPP országos al-
elnöke, valamint Márton Zsuzsan-
na, a Szatmár megyei Egri község 
MPP-s polgármestere volt jelen. A 
tanácskozás résztvevői áttekintet-
ték az elmúlt időszak főbb politi-
kai-közéleti eseményeit, külön fi -
gyelmet fordítva az erdélyi magyar 
politikai történésekre, valamint a 
néppárt és az MPP eddigi kapcso-
latára. A két párt vezetői megálla-
pították: szükség van arra, hogy fo-
lyamatos kommunikáció alakuljon 

ki a néppárt és az MPP között, s 
megegyeztek a megkezdett párbe-
széd folytatásáról is. A jó hangu-
latúnak nevezett tárgyalás végén 
Szilágyi Zsolt elmondta: a rendsze-
res kommunikációnak csak pozitív 
hozadékai lehetnek, az egyezteté-
sek épp ezért nélkülözhetetlenek. 
„Maximális nyitottsággal fogadtuk 
az MPP vezetőit, s úgy gondolom, 
az esetleges múltbéli sérelmeken 
túllépve a közös munka és együtt-
működés lehetőségeit kell megta-
lálnunk” – idézte a néppárt elnö-
két az alakulat közleménye.

Amint arról beszámoltunk, Me-
zei János múlt héten Kelemen 
Hunor RMDSZ-elnökkel is egy asz-
talhoz ült. A gyergyószentmiklósi 
találkozó után kiderült: az MPP és 
az RMDSZ folytatja négy éve kötött 
együttműködését.

 » „Maximális 
nyitottsággal 
fogadtuk az 
MPP vezetőit, s 
úgy gondolom, 
az esetleges 
múltbéli sérel-
meken túllépve a 
közös munka és 
együttműködés 
lehetőségeit kell 
megtalálnunk” 
– nyilatkozta 
Szilágyi Zsolt 
EMNP-elnök.
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 » GERGELY IMRE

Gyergyószentmiklós díszpolgárává 
választották a több mint 45 éve 

történész-kutatóként dolgozó, több 
mint kéttucatnyi könyvet író Garda 
Dezsőt. Az elismerést a Szent Miklós 
Napok programpontjaként megtar-
tott pénteki dísztanácsülésen vehette 
át. Ezen két Pro Urbe díjat is átadtak: 
Zsigmond Attila dokumentumfi lm-ké-
szítőnek és Dombay Istvánnak, a Ba-
beș–Bolyai Tudományegyetem gyer-
gyószentmiklósi kihelyezett tagozata 
vezetőjének.

A városnapi dísztanácsülés Gyer-
gyószentmiklóson mindig az az 
alkalom, ahol az önkormányzat ok-
levelek átadásával jutalmazza azo-
kat, akik „munkájuk lelkiismeretes 
művelésével szolgálják a város fejlő-
dését, az értékek megőrzését”. Így a 
három kiemelt díj mellett számos to-
vábbi elismerő oklevelet is átnyújtot-
tak. Hagyomány, hogy minden iskola 
egy pedagógust jelölhet az életpálya-
díjra. Idén a Vaskertes iskola Páll 
Ibolya Máriát, a Kós Károly-iskola 
Máthé Gyöngyit, a Fogarasy Mihály 
Műszaki Líceum Marosfői Máriát, a 

Fogarassy Mihály Általános Iskola 
Berszán Lajost, a Sfântu Nicolae-is-
kola Török Elenát jelölte, ők kapták 
ezúttal az elismerést. Az egészség-
ügyben dolgozók közül idén Márton 
Attila szakorvos és Elekes Darabont 
Piroska nyugalmazott gyermekvé-
dőnőt tüntették ki. A művészeti élet-
ben tevékenykedőknek járó Karancsi 
Sándor-díjat 2018-ban Csíki Margit 
terrakotta-kézifestő vehette át. A vá-
ros önkormányzata kiemelt elisme-
résben részesítette Kastal Lászlót, a 
Caritas vidékfejlesztési osztályának 
vezetőjét. Szintén kiemelt önkor-
mányzati elismerésben részesült Csu-
kás Károly, akinek nagy érdeme van 
abban, hogy az 1968-as megyésítés-
kor a Gyilkos-tó megmaradt Gyergyó-
szentmiklóshoz tartozónak. Díjazta a 
város a Legszebb Erdélyi Magyar Dal 
cím elnyeréséért a No Sugar és a 4S 
Street zenekarokat. További elisme-
réseket osztottak még ki a város azon 
intézményeinek, amelyek valamilyen 
kerek évfordulót ünnepelnek, és 
megerősítették testvérvárosi kapcso-
lataikat azokkal az önkormányzatok-
kal, amelyekkel kapcsolut huszonöt 
évnél régebbre nyúlik vissza.

Gyergyói díszpolgár lett Garda Dezső

 » Két Pro Urbe 
díjat is átad-
tak: Zsigmond 
Attila dokumen-
tumfi lm-készítő-
nek és Dombay 
Istvánnak, a 
Babeș–Bolyai Tu-
dományegyetem 
gyergyószent-
miklósi kihelye-
zett tagozata 
vezetőjének.

Rendszeressé tennék. A jó hangulatúnak nevezett tárgyaláson megállapították, nélkülözhetetlenek az egyeztetések




