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Voksgyűjtők 
és varázslók

Jól tudjuk, kampány idején semmi sem 
szent, ilyenkor az átlagosnál magasabbra 
csap a politikusi gátlástalanság mértéke, 
így értelemszerűen alacsonyabb lángon 
pislákol a konvencionális látszatudvari-
asság- és őszinteség. Jelenleg államfő-
választások lázában ég az ország, ahol 
minden eddiginél többe kerül a vasárnapi 
voksolás: körülbelül 150 millió eurót külö-
nítettek el erre a célra. Ebbe a hatalmas 
összegbe és a fékevesztett kampányba 
persze sok minden belefér, kérdés, hogy 
mikor éri el az egyszerű, az esetek döntő 
többségében az orránál fogva vezetett, 
mindössze „szavazatértékű” állampolgár 
ingerküszöbét, morális érzékenységét 
egy-egy politikusnak az átlagosnál is ar-
cátlanabb gesztusa. (Az talán már az in-
gerküszöb elérését jelezheti, hogy akadt 
település, ahol bozótvágóval kergették 
meg a román szociáldemokrata aktivistá-
kat.)

Vegyünk közelebbről szemügyre egyet-
len gesztust, ami történetesen a levitéz-
lett román kormányfők népes süllyesztő-
jébe frissen bekerült Dăncilă asszonyhoz 
kapcsolódik. Aki, bár át kellett adnia utód-
jának a miniszterelnöki stafétabotot, ott 
tipeg magas sarkú cipőjében az államel-
nökjelöltek sorában. Történt a napokban, 
hogy az exminiszterelnök az exegészség-
ügyi miniszterrel karöltve látogatott el a 
focșani-i szülészetre. Mert hát a termék-
vásáron és a piacon tett látogatásuk után 
mi is lenne megfelelőbb helyszíne a kam-
pánykörútnak, mint az újszülöttosztály... 
Ahol okvetlenül fel kell hívni a vörös fej-
jel síró, öntudatlan, háromnapos babák 
figyelmét arra: ebben a szép világban, 
ahová ti is megérkeztetek, épp államfővá-
lasztás zajlik.

A törékeny újszülöttekre, amint azt min-
denki tudja, szokás fokozottan vigyázni, 
ezért általában még az édesapjukat, test-
vérüket sem engedik be a kórterembe. 
Azonban mit ad Isten, a kampányolókra 
nem vonatkoznak a szigorú egészségügyi 
előírások. Az államfőjelöltnek, az egész-
ségügyi miniszternek (akinek egyébként 
mindenkinél jobban tisztában kell lennie 
a kórházi higiéniai szabályokkal), valamint 
az őket kísérő és megörökítő nagy sereg 
újságírónak, operatőrnek szabad bejárása 
van a frissen világra jött babák kórtermébe. 
Sőt az ott készült fotók tanúsága szerint a 
magas rangú hölgyek karjukba is vehették 
az újszülötteket, hogy szívre ható, voks-
gyűjtő felvételek készülhessenek róluk. Az 
már csak hab a tortán, hogy a hírek szerint 
az ominózus vendégek betoppanása előtt 
új takarót és párnát tettek a kismamák 
ágyára, amiket azonban a politikusjárás 
után előrelátóan vissza is vettek tőlük: nem 
illik az új ágyneműt túl sokáig koptatni, jó 
lesz tartogatni a következő miniszter vagy 
államfőjelölt látogatására.

Fölöttébb szépen illusztrálja a focșani-i 
eset, hogy mennyire a látszatok, üres po-
litikusi gesztusok, szemfényvesztő kam-
pányok, gátlástalan szabályszegések, a 
külsőségekre összpontosító, tartalmatlan 
akciók országában élünk. Most épp újra 
van friss kormányunk vadonatúj minisz-
terekkel, akiknek nyilván lesznek ropogós 
cselekvési terveik is. Azonban túl sok ér-
demi változást ne várjunk hirtelen. Varázs-
lók legyenek a talpukon, akik ebben az 
országban valamelyest rendet tudnak te-
remteni, és a hétköznapokra is érvényes, 
új takarót bűvölnek a kórházi ágyakra. Bár 
akkorra, amikor felnőttekké válnak a most 
még öntudatlanul síró újszülöttek.

Mérföldkőhöz érkezik pénteken 
a Zilahi Református Wesselényi 
Kollégium: ünnepélyes keretek 
között elhelyezik az oktatási 
intézmény új épületének alapkö-
vét. Közben folytatódik a küzde-
lem az ősi alma mater visszaszol-
gáltatásáért, a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület 
vezetői pedig bizakodóak.
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V alamivel több, mint két év 
múlva birtokukba vehetik a 
diákok és a tanárok a Zilahi 

Református Wesselényi Kollégium új 
épületét – az alapkövet ünnepélyes 
keretek között pénteken helyezik el 
egyházi és világi hivatalosságok rész-
vételével. Csűry István, a Királyhá-
gómelléki Református Egyházkerület 
(KREK) püspöke és Forró László fő-
jegyző tegnapi nagyváradi sajtótájé-
koztatóján elhangzott: miután a nagy 
múltú kollégium belvárosi „otthoná-
ért” még mindig perelnek, és a város 
által a rendelkezésükre bocsátott, 
tömbházszerű ingatlan biztosította 
körülmények méltatlanok az iskola 
szellemiségéhez, magyar állami tá-
mogatással sikerült az egyházkerü-
letnek megvásárolnia egy telket Zilah 

központjában, ezen fog felépülni az 
új, több mint 5000 négyzetméteres 
iskolaépület. Ebben – mint Csűry 
István hangsúlyozta – modern és 
igen sokoldalú tanítás zajlik majd, 
amelyben hangsúly kerül a tehet-
séggondozásra és a szakoktatásra is. 
A többszintes ingatlanban laboratóri-
umokat, műhelyeket is kialakítanak. 
Forró László érdeklődésünkre közöl-
te, már az engedélyeztetési folyamat 
végén járnak.

Csűry István a sajtótájékoztatón 
kitért azokra a vádakra is, amelyek 
szerint az iskolaépítés úgy is értel-
mezhető, hogy a református egyház 
lemondott a patinás városközponti 
ingatlanról, amelyben amúgy jelenleg 
a román tannyelvű Silvania Főgim-
názium működik, és leszögezte, szó 
sincs erről. Emlékeztetett, október 18-
ai döntésével a bukaresti legfelsőbb 
bíróság visszaküldte alapfokra újra-
tárgyalásra az iskola visszaszolgálta-
tásának ügyét, semmissé téve így a 
kolozsvári táblabíróság korábbi ítéle-
tét. Mint ismeretes, a KREK 2003-ban 
igényelte vissza a kommunista rezsim 
által 1948-ban államosított patinás 
iskolaépületet, de a jogos tulajdonos 
szerint a bukaresti restitúciós bizott-
ság „vélt vagy valós hiányosságokra 
hivatkozva” elutasította a visszaszol-
gáltatást. Az elutasító határozatot az 
egyházkerület a kolozsvári táblabíró-
ságon támadta meg, első fokon azon-

ban elveszítette a pert. Csűry ismétel-
ten közölte: nem adják fel, végigjárják 
a romániai igazságszolgáltatás útját, 
és amennyiben nem szolgáltatnának 
számukra igazságot, úgy a megfelelő 
európai platformokon készülnek foly-
tatni a küzdelmet. A püspök amúgy 
derűlátó, úgy látja, ezúttal megszü-
lethet Romániában a kedvező ítélet, 
a legfelsőbb bíróság ugyanis „implicit 
kimondta, hogy nem állja meg a he-
lyét a kolozsvári ítélet”.

Csűry és Forró is kiemelte ugyanak-
kor, hogy az iskolaépület, amelynek 
most leteszik az alapkövét, amolyan 
„kiegészítő” épület lesz, amint meg-
épül, abban zajlik majd az oktatás 
nulladik osztálytól érettségiig. Ám 
miután birtokba vehetik, és fel tudják 
újítani az „ősi” kollégiumot, átköltöz-
nek, az új ingatlan pedig különböző 
tevékenységek lebonyolítására áll 
majd rendelkezésre. A KREK vezetői 
kiemelték, azért is fontos megvalósí-
tás az új iskolaépület, mivel ha holnap 
visszakapnák az egykori alma matert, 
akkor is hosszú időt venne igénybe a 
költözés, hiszen eleve a romániai tör-
vények szerint a restitúciót követően 
a Silvania Főgimnázium még tíz évig 
az ingatlanban maradhatna, ráadá-
sul az egykor szebb napokat megélt 
iskolaépület rendkívül leromlott álla-
potban van, így amint visszakapják, 
az egyház első teendője az lesz, hogy 
kívül-belül felújítják.
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Megvalósuló álom. A hétvégén helyezik el a Zilahi Református Wesselényi Kollégium alapkövét
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Helyi önkormányzati fi nanszírozás-
ból megújul a nagyváradi Szacs-

vay Imre Általános Iskola főépülete; 
a Körös-parti város közgyűlése leg-
utóbbi ülésén elfogadta a műszaki 
és gazdasági mutatókat, amelyek el-
engedhetetlenek a munkálatok meg-
kezdéséhez. A beruházás költsége 5,9 
millió lej (mintegy 1,5 millió euró) lesz 

áfa nélkül. Az összeget a helyi költség-
vetésből az önkormányzat biztosítja.

Amint arról korábban írtunk, a pa-
tinás iskolaépületet a katolikus egy-
háztól vette el a kommunista román 
állam. A nagyvárad-olaszi római ka-
tolikus plébánia kérte is az ingatlan 
visszaszolgáltatását, tavaly október-
ben azonban a Bihar megyei törvény-
szék jogerős ítéletben elutasította az 
egyházi keresetet. A plébánia a peres 

eljárás során annak megállapítását 
kérte, hogy a katolikus püspökség ál-
tal alapított Szent László Koldusápoló 
és Fiúgyermek Menedékház Egyesü-
let jogutódja, ennek nyomán pedig az 
épület restitúcióját kezdeményezte. 
A bíróság 2017-ben utasította el alapfo-
kon a katolikusok kérését, akik felleb-
beztek, de hiába: jelenleg az épületet a 
román állam nevében az önkormány-
zat kezeli.

Megújul a váradi Szacsvay Imre-iskola




