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Csere a székely megyékben?
Székelyföldön is leválthatják a prefektusokat a hivatalok éléről

P A T A K Y  I S T V Á N

M iután Ludovic Orban mi-
niszterelnök több alka-
lommal is nyilvánvalóvá 

tette, hogy a kormányváltás egyben 
a prefektusok cseréjét is jelenti, a 
kérdés immár csak az, mikor és kik 
lépnek a kabinetet jelenleg megyei 
szinten képviselő közhivatalnokok 
helyébe. Magyar szempontból min-
dig különösen fontos, kinek jut a 
prefektusi tisztség Maros, Hargita, 
valamint Kovászna megyében. 

Maros: Mara Togănel?

A román nyelvű marosvásárhelyi 
média szinte tényként kezeli, hogy 
Mara Togănel lesz Mircea Dușa 
utódja Maros megyében. A Nemze-
ti Liberális Párt (PNL) megyei ta-
nácsosa az utóbbi hat évben fontos 
szerepet játszott az alakulatban, 
jól kommunikál, széles kapcsolati 
hálóval rendelkezik és hatékony 
szervezőként ismert. Felmenői is 
Maros megye adminisztrációjá-
hoz kapcsolódtak. Rossz nyelvek 
szerint korábban gyengéd szálak 
fűzték Ciprian Dobre volt PNL-s ta-
nácselnökhöz.

Önjelölt prefektus?

Hargita megyében Ion Marcel Vela 
belügyminiszter nemrég menesztette 
tisztségéből Jean-Adrian Andrei pre-
fektust a Parajdnál történt medvegá-

zolást követő helyzet nem megfelelő 
kezelése miatt. Utódként egy önjelölt 
már van, ugyanis Ion Proca liberális 
megyei tanácsos azt híreszteli magá-
ról, hogy ő a prefektusi poszt váromá-
nyosa. Viszont esetében gondot jelent-
het a közhivatalnoki státus hiánya. 
Lapunk úgy értesült, hogy ez esetben 
egy kétfordulós csere is elképzelhető, 
azaz ideiglenes megbízást kap a jelen-
legi alprefektus, Petres Sándor, majd 
a megfelelő vizsgák letétele után lép 
végleges pozícióba a kiválasztott jelölt. 
Kovászna megyében Sebastian Cucu 
prefektus utódjáról még semmilyen 
konkrét információ nincs. Értesülése-
ink szerint a magyarellenes vonalat 
képviselő Népi Mozgalom Pártja (PMP) 
magáénak szeretné ezt a tisztséget, és 
ennek érdekében lobbizik a kormány-
nál. De esélyesként emlegetik Cosmin 
Boricean liberális megyei tanácsost is.

A miniszterelnök elszánt

Ludovic Orban miniszterelnök 
pénteken közölte, hogy a kormány 
valamennyi prefektust és prefek-
tus-helyettest le fog váltani tiszt-
ségéből. „Le fogjuk váltani őket, 
de nem akartuk korábban, hogy 
ne mondják, akadályoztatni akar-
juk az elnökválasztási folyamatot; 
ők készítették elő a választáso-
kat, hagytuk, hogy teljesítsék kö-
telezettségeiket. (...) A prefektus 
azonban a kormány megbízottja a 
megyében, és minden kabinetnek 
jogában áll kiválasztani képviselő-
it” – fejtette ki a liberális alakulat 
elnöki tisztségét is betöltő Orban.

Ki foglalhatja el Jean-Adrian Andrei 
hivatalát? Hamarosan kiderül
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M egvédte tavalyi első helyezését 
a csíkszeredai Petőfi  Sándor 

Általános Iskola 4. osztályos csapata 
a Bolyai Matematika Csapatverseny 

Kárpát-medencei döntőjén. 
A vetélkedőt idén a buda-
pesti Veres Péter Gimnázi-
umban tartották november 
23-án. A csíki  EKÁGÉK

csapatát (Sâncă Ada-Emilia,
Bodor Ádám, János Gergő Krisztián 
és Sájter Klaus) Pál Teréz és Waczel 
Enikő Mária alsó tagozatos tanárok 

készítették fel. „Rendkívüli felké-
szültségükről tettek tanúbizonysá-
got mind az írásbeli, mind pedig a 
szóbeli fordulóban idén is. A nyilvá-
nos szóbeli fordulóban a negyedikes 
csapat megmutatta a jelenlévőknek 
és a zsűrinek, hogy szakszerű, lo-
gikus, pontos feladatmegoldásra és 
csapatmunkára képes” – értékelte 
Pál Teréz. Szintén a csíkszeredai 
Petőfi  Sándor Általános Iskolából a 
6. osztályosok csapata is eljutott a
döntőig, ők hetedik helyezést értek
el. Anonymus nevű csapatukat (Be-
nedek Márta, Garda-Mátyás Hanna,
Bálint Szilárd és Bodor Mátyás) Si-
mon József tanár készítette fel.

Újra első helyezést értek el

A Petőfi Sándor Általános Iskola 
negyedikesei vitték el az első díjat
◂ F ORRÁS:  PÁL TERÉZ

• Több név is szárnyra kapott annak kapcsán, hogy a
prefektusok és alprefektusok leváltása esetén kik lehet-
nek a hónap elején hivatalba lépett liberális kormány terü-
leti képviselői a magyarlakta megyékben. Maros megyé-
nek női prefektusa lehet, Hargitában önjelölt jelentkezett.




