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Sikerült paradigmaváltást elérni 
az önkormányzatok hozzáállásá-
ban, és azt kellene kieszközölni, 
hogy a délutáni oktatás az iskola-
rendszernek ne csak kiegészítő, 
hanem államilag támogatott, 
szerves része legyen – hangzott 
el a Háromszéken immár négy 
éve működő, délutáni oktatást 
és meleg ebédet biztosító progra-
mot értékelő sajtótájékoztatón.

 » BÍRÓ BLANKA

N egyedik éve biztosít délutáni ok-
tatást és meleg ebédet Három-
széken a Diakónia Keresztyén 

Alapítvány a svájci HEKS Alapítvány 
(Svájci Protestáns Egyházak Segély-
szervezete) támogatásával, a Kovászna 
Megyei Tanács és a helyi önkormány-
zatok részfi nanszírozásával. Makkai 
Péter, a Diakónia sepsiszentgyörgyi 
igazgatója csütörtökön a négy év mér-
legét megvonva rámutatott, legfonto-
sabb, hogy sikerült paradigmaváltást 
elérni az önkormányzatok hozzáállá-

sában, és abban bíznak, hogy kitartó 
lobbival elérik, a délutáni oktatás az 
iskolarendszernek ne csak kiegészítő, 
hanem államilag támogatott, szerves 
része legyen. „Lobbizunk, próbál-
juk a minisztériumot, a politikumot 
meggyőzni, építse be a délutáni ok-
tatást az iskolai rendszerbe, legyen 
rá központi fi nanszírozás, az RMDSZ 
a szórványban már kezdeményezi a 
program bevezetését” – mondta Mak-
kai Péter. A lelkész hozzátette, sikerült 
partnerséget kiépíteni a civil szféra, az 
önkormányzatok, az iskolák, a megyei 
tanács és a tanfelügyelőség között, és 
olyan programot megvalósítani, amely 
az oktatáshoz való alapvető jogot sza-
vatolja, hiszen biztosítottuk az esélyt 
a minőségi tanulásra. Rámutatott, a 
városi iskolákban a szülők egy része 
nagy összegeket fi zet, hogy a gyereke 
délután felügyelet alatt tanulhasson, 
ez a nehéz sorsú diákoknak nem ada-
tott meg. Négy év alatt több mint ezer 
gyerek, ebben a tanévben 14 telepü-
lésen 518 gyerek, vett részt Kovászna 
megyében a programban, amelynek 
költségvetése ez idő alatt meghalad-
ta az egymillió eurót. Makkai Péter 
elmondta, tapasztalataik szerint az 

elmúlt években jelentős változás ész-
lelhető az önkormányzatok hozzáállá-
sában, míg három évvel ezelőtt inkább 
aszfaltozásra költötték volna a pénzt, 
ma már megértették, hogy az oktatás-
ba ugyanolyan fontos befektetni, mint 
az infrastruktúrafejlesztésbe. Hosszú, 
kitartó munkával jutottunk el oda, 
hogy megértik, ennek a programnak 
mekkora szerepe van a közösség jövő-
je szempontjából – szögezte le Makkai 
Péter. Kifejtette, folyamatosan bőví-
teni szeretnék a programot, mert az 
igénylők száma megkétszereződött, a 
jövő tanévtől már ezer gyerek számára 
kérik a délutáni oktatást. Bokor Attila 
tanfelügyelő elmondta, azzal szembe-
sülnek, hogy vidéken is egyre nagyobb 
az igény a délutáni oktatásra. Koráb-
ban a déli harangszókor a falusi gyere-
kek hazamentek, hiszen otthon várták 
őket a szülők, nagyszülők, ma már 
egyre többen dolgoznak a városokban, 
nincs aki a gyerekekkel foglalkozzék. 
Bokor Attila előrelépésnek tartja, hogy 
az oktatási minisztérium az új tanügyi 
törvény tervezetének víziójában már 
említést tesz a délutáni oktatásról, 
amely az általános iskolában a rend-
szer része lehetne.

 » SZUCHER ERVIN

Két napja teljes káosz jellemzi a ma-
rosvásárhelyi gépkocsi-közleke-

dést, amióta a hatóságok kénytelenek 
voltak forgalomkorlátozást elrendel-
ni a volt Kossuth utcai Maros-hídon. 
A négysávos úton mindkét irány-
ba haladni lehet, ám csak az úttest 
egyik oldalán. Már első nap a reggeli 
csúcs időben több száz méteres sor 
képződött az Egyesülés lakónegyed 
irányából a főtér, a Sörház (Sinaia) 
vagy a Lajos király (Cuza Vodă) utca 
felé tartó autókból. A délutáni órák 
is hasonló látványt nyújtanak, akkor 
a belvárosból a Maros túlsó oldalára 
tartó gépkocsik araszolnak hosszú 
perceken keresztül. Hasonló helyzetet 
tapasztaltunk a másik Maros-hídon 
is, amelyet ráadásul eleve kétsávosra 
terveztek. Ez eddig is zsúfolt volt, de 
amióta a városháza felkérte a 3,5 ton-
nán felüli járművel vezetőit, hogy le-
hetőleg ezt az útvonalat használják, a 

Marosszentkirály és Marosvásárhely 
közötti forgalom valósággal bedugult. 
Bár igyekeznek a forgalmat irányí-
tani, a rendőrök sincsenek könnyű 
helyzetben. Most érződik meg igazán, 
hogy mind Vásárhely fölött, mind a 
város alatt mennyire elkelne legalább 
még egy-egy híd.

A Kossuth utcai átkelő javítása bő 
fél éve zajlik, de az úttest felújítási 
munkálatait csak most kezdték el. 
Jelenleg a felszínt marják fel, majd 
következik a tartószerkezet újravasa-
lása, a betonalap kiöntése, a vízszige-
telő anyag leterítése, végül pedig az 
aszfaltozás. A Krónika már öt évvel 
ezelőtt írt a felújításra szoruló hídról, 
mely építője szerint már akkor nem 
volt biztonságos. Dénes Károly nyug-
díjas mester 2014-ben megmutatta, 
hogy a keresztgerendák végei meg-
bomlottak, és a rozsdázó vas jócskán 
kikandikál a betonból; a befolyó sós 
víz kikezdte a vasat is, a betont is. 
A szakember, aki építőtelep-vezető-

ként dolgozott az 1982-ben átadott 
hídnál, úgy vélte, semmi túlzás nincs 
abban, ha életveszélyesnek nyilvá-
nítják az átkelőt. „A szélgerendák 
bármikor leszakadhatnak, és velük 
együtt a járdán lévők is a semmibe 
zuhanhatnak. Arról nem is beszélve, 
hogy a híd alatt elhaladó gyalogosok 
fejébe, az itt megforduló vagy lepar-
kolt autókra is rászottyanhat egy-egy 
jókora betondarab” – mondta a nyu-
galmazott hidász. A vízszolgáltató 
vállalat egyik műhelyében dolgozók 
is megerősítették lapunknak, hogy 
időnként betondarabok szottyannak 
az udvarukra, máskor sós lé csöpög 
a hídról. Az Aquaserv egysége a híd 
jobb lába alatt, egy kis épületben 
székel. Az itt dolgozók saját testi ép-
ségüket is féltik, mert, mint mondták, 
már láttak lehullt betondarabokat is a 
híd lábánál. A polgármesteri hivatal 
sajtóosztálya szerint a forgalom a va-
káció végén, szeptember 9. körül áll 
vissza a megszokott rendbe.
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Bizalmatlanság
és helyezkedés

Számos kudarc után az ellenzéki alakulatok ismét bele-
vágtak a kormánybuktatás nemes feladatába, és a parla-
menti szünet előtt bizalmatlansági indítványt nyújtanak 
be a kormány ellen. Mindeddig ez pusztán pótcselekvést 
jelentett, az ellenzék a rendszerint nagy többséggel le-
szavazott indítványok útján jelezte, hogy létezik, és még 
némi parlamenti tevékenységet is kifejt – ez leplezte, 
hogy egyébként ők sem rendelkeznek koherens, érdemi 
elképzeléssel arról, hogyan kéne rendbe hozni az egy-
re jobban széteső egészségügyi ellátást, az oktatást, a 
szociális ellátórendszereket és persze a gazdaságot. 
A különbség a mostani és az eddigi akciók között az, 
hogy a kormánybuktató indítvány támogatása példátla-
nul széles, gyakorlatilag a teljes ellenzéki palettát lefedi 
– még az RMDSZ-t is. Ami azonban matematikailag még 
mindig nem elég ahhoz, hogy megbuktassák a szociál-
demokrata–liberális koalíciót. Legalábbis elméletileg. 
A mérleg nyelvét ezúttal egyrészt a nem magyar nemzeti 
kisebbségek frakciója jelentheti, másrészt néhány olyan 
kormánypárti – elsősorban szociáldemokrata – honatya, 
aki úgy látja: a kormányzati hajó menthetetlenül süllyed, 
ezért jobb lesz mentőcsónakba ülni – amit a volt PSD-s 
kormányfő szociáldemokrata „dezertőrök” számára lét-
rehozott Pro Románia pártja lehet.

Az ellenzék helyében persze még korai lenne pezsgőt 
bontani. A nemzeti kisebbségek frakciója ugyanis rend-
szerint a mindenkori regnáló kormányt támogatja, hiszen 
az szavatolja szervezetei számára az állami támogatás 
formájában megnyilvánuló apanázst, ami egyben a fi zet-
ség is a parlamenti támogatásért. A dezertőr PSD-sekre 
már jobban lehet számítani, ám meglehetősen sok hon-
atyának kellene átnyergelnie a másik oldalra ahhoz, hogy 
átbillenjen a mérleg nyelve. A kérdés az, mennyire érzik 
úgy az EP-választáson elszenvedett pofon után a szoci-
áldemokrata politikusok, hogy a párt népszerűségének 
zuhanása megállíthatatlan, vagy esetleg úgy gondolják 
inkább, hogy Liviu Dragnea pártelnök elítélése és bebör-
tönzése lehetőséget biztosít arra, hogy a párt új alapo-
kon kezdjen építkezni, és megtisztuljon – vagy legalább-
is úgy tegyen, mintha ez állna a szándékában. Azt sem 
érdemes elfelejteni, hogy nem mindegy, hány partnerrel 
kell osztozni a kormányzati „koncon”. Jelenleg a PSD egy 
kétpárti koalíció nagyobbik pártjaként diktálhatja a fel-
tételeket, és birtokolhatja az ezzel járó tisztségek zömét. 
Ha elegendő számú honatya állna át a Ponta-pártba, és 
az ellenzéki oldal kerülne kormányalakító helyzetbe, ak-
kor viszont egy kispárt nevében kellene három vagy négy 
másik párttal alkudozniuk a pozíciókért.

Az RMDSZ szerepe több szempontból is érdekes. Első-
sorban azért, mert már jó ideje nem ő tölti be a mérleg 
nyelvének szerepét az ellenzék és a kormányoldal kö-
zött, így mostani döntése, hogy beáll a bizalmatlansági 
indítvány mögé, inkább kínos erőlködésnek tűnik, hogy 
ellensúlyozza a PSD–ALDE tandemnek nyújtott eddigi tá-
mogatást. Hogy ezt mennyire tartják hitelesnek a magyar 
választópolgárok, kérdéses, de azért látható volt, hogy 
az EP-választáson nem hozta meg az átlagosnál jobban 
a magyar polgárok szavazókedvét, hogy az RMDSZ né-
hány nappal a választás előtt nagy garral felmondta a 
kormányoldallal kötött támogatási megállapodást. Az 
úzvölgyi magyarellenes támadásra való hivatkozás már 
hitelesebb, a magyarellenes provokációként kitalált in-
cidens jól jön annak a kormányoldal cserbenhagyása 
miatti RMDSZ-ellenes bosszúhadjáratnak a részeként is, 
amelynek során többek között a közigazgatási törvény 
tervezetéből is kikerültek a magyarok számára kedvező 
cikkelyek. Persze a szövetség részéről lehet taktikázás 
is a bizalmatlansági indítvány támogatásával való kacér-
kodás – hátha a kormány meggondolja magát. Úzvölgye 
esetében azonban nehéz lesz visszagyömöszölni a pa-
lackba a román sovinizmus szellemét. 

Minden esetre a mostani bizalmatlansági indítvány 
az ellenzék számára jóval kedvezőbb körülmények kö-
zött kerül a parlament elé, mint a korábbiak. Ez persze 
nem jelenti azt, hogy torokszorítóan izgalmas hétnek 
nézünk elébe, és küszöbön a kormány bukása. De azért 
a kormányoldal vezetői vélhetően jobban izzadnak 
majd, mint az eddigi bizalmi szavazások előtt. Persze 
az ország helyzetét és az ellenzék ötlettelenségét is-
merve még azt sem tartjuk kizártnak, hogyha biztosak 
lennének a bizalmatlansági indítvány sikerében, akkor 
be sem nyújtották volna.
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Torlódás Marosvásárhelyen. A négysávos úton mindkét irányba haladni lehet, ám csak az úttest egyik oldalán
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Állandósul a forgalmi dugó a Maros fölött




