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MAGYAR ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL MEGÚJULT ÓVODÁT ÉS SZOBROT AVATTAK PETROZSÉNYBEN 

Tervezik a jövőt a dél-erdélyi szórványban
Szent Borbála-szobrot és megújított 
óvodát, illetve új játszóteret avat-
tak Petrozsényben. Soltész Miklós 
egyházi és nemzetiségi kapcsolato-
kért felelős államtitkár szerint van 
reménység a dél-erdélyi magyarság 
apadásának megállítására.

 » KRÓNIKA

Magyar állami támogatással felújí-
tott óvodát, játszóteret és szobrot 
adtak át szerdán Petrozsényben. 

A szobrot – amelyet a helyi Szent Borbála 
római katolikus templom közelében ta-
lálható köztéren állítottak fel – a magyar 
kormány 6,5 millió forinttal támogatta, 
a talapzatot és a szobor környezetének 
kialakítását a Hunyad megyei város ön-
kormányzata állta. Az ünnepségen részt 
vett Soltész Miklós, a budapesti Minisz-
terelnökség egyházi és nemzetiségi kap-
csolatokért felelős államtitkára is, aki az 
MTI-nek nyilatkozva úgy vélte, a szobora-
vatásnak többszörös üzenete van. Az egyik 
az, hogy a kis számban élő petrozsényi 
magyarságot a városvezetés tiszteletben 
tartja, elfogadja a törekvéseit. A másik 
az, hogy a szoborállítás és -szentelés erő-
síti a magyarokat kereszténységükben és 
nemzeti identitásukban, de erősíti azt az 
összetartást is, ami ott helyben megtalál-
ható magyarok és románok, katolikusok 
és ortodoxok, illetve protestánsok között. 
A petrozsényi szoboravatón jelen volt Mi-
guel Maury Buendía pápai nuncius, Pál 
József Csaba temesvári megyéspüspök is. 
Az államtitkár elmondta, a Szent Borbá-
la-templomot, plébániát és közösségi há-
zat az elmúlt években összesen 21 millió 
forinttal támogatta a kormány, hiszen a kis 
létszámú magyarságot elsősorban a temp-
lom tartja össze, de fontos az óvoda is. 
Ezért a magyar kormány Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési programja keretében meg-
újította a helyi óvodát, illetve játszóteret 
alakított ki. Az intézmény magyar csoport-
jaiba 15-16 gyermek jár, ezentúl ők megú-
jult és korszerű eszközökkel felszerelt ter-
mekbe járhatnak. Az államtitkár felidézte, 
hogy a Kárpát-medencei óvodaprogram 
teljes költségvetése 47,6 milliárd, aminek 
fele Erdélybe és Partiumba érkezett. Sol-
tész hangsúlyozta, hogy a tömbmagyar-

ságba és a szórványba is jutott támogatás, 
utóbbinak számít Hunyad megye, ahol hat 
település (Petrozsény, Déva, Szászváros, 
Lupény, Vajdahunyad és Vulkán) óvodája 
újult meg mintegy 40 millió forintnyi tá-
mogatásnak köszönhetően. A hat telepü-
lés óvodájába összesen 190 gyermek jár. 
Az MTI kérdésére, hogy van-e kilátás a Hu-
nyad megyei magyarság apadásának meg-
állítására, az államtitkár elmondta: az egyik 
petrozsényi vezető azt mondta neki, hogy 
tíz évvel ezelőtt kétségesnek tűnt, hogy 

2020 előtt lesznek még magyar gyerekek az 
óvodában és az iskolában, ehhez képest a 
helyzet mostanra megszilárdult. „Továbbra 
is szükség van a Petőfi -, az óvodaprogram-
ra, az egyházak támogatására, valamint a 
testvértelepülési programra” – mondta Sol-
tész. Hangsúlyozta, a megszépült óvodák a 
románságot is szolgálják. Úgy vélte, hogy a 
mostani ünnepség is megmutatta, érdemes 
összefogni, hiszen összességében sok példa 
van arra, hogy lehet közös célokat találni a 
román és magyar nemzet között.

A Szent Borbála-szobrot a petrozsényi római katolikus templom közelében állították fel
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 » BÍRÓ BLANKA

Ú jra közvitára bocsátják a rendeletet, 
amelynek alapján a regionális kórhá-

zakhoz rendelik a megyéket – ígérte meg az 
aggódó Brassó megyei elöljáróknak Viorel 
Costache egészségügyi miniszter. A rendele-
tet még a korábbi kormány bocsátotta közvi-
tára, ám a jelenlegi levette napirendről. Adri-
an Veştea, a Brassó Megyei Tanács elnöke és 
George Scripcaru brassói polgármester a mi-
nisztertől kérte, hogy orvosolja a helyzetet, 
hiszen a tervezett brassói regionális kórház-
nak Kovászna és Hargita megyét is ki kellene 
szolgálnia. Az új kormány a beiktatása előtt 
közvitára bocsátott valamennyi jogszabályt 
visszavont, ezeket újra elemzik. A regionális 
kórházakat szabályozó rendelet a következő 
időszakban újra közvitára kerül – ígérte a 
miniszter.

A tervezetben nemcsak a regionális kór-
házak helyzetét szabályozzák, hanem pon-
tosan meghatározzák, melyik megye hova 
tartozik. Csak így van értelme a regionális 
kórházak építésének, ha pontosan tudják, 
melyik megyéből küldhetik oda a megol-
dásra váró bonyolult eseteket – mondta el 
lapunknak András-Nagy Róbert, a sepsi-
szentgyörgyi sürgősségi kórház igazgatója. 
Rámutatott, egy regionális központ nem azt 
jelenti, hogy megépül egy új kórház, hanem 
hogy biztosítsák az infrastrukturális és hu-
mánerőforrás hátteret is. Jelenleg gondok 
vannak a bonyolult sürgősségi esetekkel, 
például a legközelebbi brassói kórházban 
Háromszékről nem fogadnak minden eset-
ben beteget. „Ilyenkor az orvosok végigtele-
fonálják az ország kórházait, ahol például 
idegsebész vagy plasztikai sebész dolgozik, 
elküldik a leleteket, felvételeket, sokszor 

órákba beletelik, amíg egyeztetnek, és a 
beteg megfelelő ellátást kap” – részletezte a 
kórházigazgató. Ha rendeletben leszögezik, 
hogy pontosan melyik megyéből melyik 
regionális központba kell küldeni a betege-
ket, akkor könnyebben működne az ellátás. 
András-Nagy Róbert kifejtette, jelenleg csak 
a szívinfarktus esetén javallott szívkatétere-
zésre tudnak zökkenőmentesen Brassóba 
küldeni betegeket, az idegsebészeti esete-
ket kénytelenek az egész országba „szét-
szórni”.

„Remélem ebben a formában képzelik el 
a regionális kórházakat, a bonyolult esete-
ket el tudják majd látni, a gerincsérülteket, 
az idegsebészeti, plasztikai beavatkozás-
ra szoruló betegeket kötelezően átveszik a 
legközelebbi centrumban. Különben nincs 
értelme a regionális kórháznak” – mutatott 
rá az igazgató.

Közvitára kerül a regionális kórházakat szabályozó rendelet

 » RÖVIDEN

Krassó-Szörény: pénzért osztogatták
a fegyverviselési engedélyeket
Lemondott tisztségéről Matei Lupu 
Krassó-Szörény megyei prefektus, akit 
egy korrupciós ügyben szerdán hatósági 
felügyelet alá helyeztek, és megtiltot-
ták neki, hogy elhagyja az országot. 
A kormány területi képviselőjének 
lemondását Marcel Vela belügymi-
niszter is megerősítette csütörtökön. A 
Krassó-Szörény megyei korrupcióelle-
nes szolgálat értesítése nyomán szerdán 
több helyszínen is házkutatást tartott 
a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus 
Elleni Ügyészség (DIICOT) több rendőr-
nél. Őket azzal gyanúsítják, hogy anyagi 
ellenszolgáltatás fejében fegyvertartási 
engedélyt adtak több személynek, an-
nak tudatában, hogy azok csak papíron 
vettek részt a törvény által ilyen esetekre 
előírt képzésen, majd tették le a kötelező 
vizsgát. Tíz személyt kísértek be kihall-
gatásra az ügyben, köztük a megyei 
rendőr-főkapitányság fegyverekkel és 
lőszerekkel foglalkozó szolgálatának ve-
zetőjét, valamint Matei Lupu prefektust 
is. Az Agerpres hírügynökség tájékozta-
tása szerint az ügyben szervezett bűnö-
zői csoport létrehozása, a lőfegyverek 
és lőszerek rendjének be nem tartása, 
vesztegetés elfogadása, megvesztegetés, 
befolyással való üzérkedés, befolyás 
vásárlása, hivatali visszaélés, hivatalos 
okiratok meghamisítása, közhivatalnok 
által elkövetett közokirat-hamisítás, 
hamisított okirat tudatos felhasználása, 
hamis tanúságtétel és titkos vagy nem 
nyilvános hivatali információk felfedé-
sének gyanújával vizsgálódnak.

Forgalommal szembehajtva 
baleseteztek rendőrök
Üldözési akció közben balesetet 
okozott szerda este egy rendőrautó 
Marosvásárhelyen. A rendfenntartók 
megpróbáltak az üldözött személygép-
jármű elé kerülni, egyirányú utcába 
hajtottak, azonban a forgalommal el-
lentétes irányba. Szerencsétlenségükre 
egy autó éppen az akció közben fordult 
be az utcába előttük, amellyel össze-
ütköztek. Sérültje nincs a balesetnek, 
csupán anyagi kár keletkezett mindkét 
járműben. Az esethez kiszálló rendőrök 
kollégáikat és a másik jármű vezetőjét 
is tesztelték, de egyikük sem fogyasz-
tott alkoholt. Az egyirányú utcába 
behajtó rendőrt felelősségre vonták. 
Az autót, amelyet követtek, és amelyet 
szem elől tévesztettek, az éjszaka fo-
lyamán a Hadsereg téren találták meg, 
a vezető elhagyta a helyszínt, és még 
nem sikerült a nyomára akadniuk – 
tájékoztatott a rendőrségi szóvivő.

Késésben a nyugdíjasok 
utazási kártyája
Miután nem készül el időre a kártya-
rendszer, az Orban-kabinet kénytelen 
sürgősségi kormányrendeletet kiadni, 
hogy a nyugdíjasok, háborús veterá-
nok, háborús rokkantak 2020-ban és 
2021-ben is kedvezményesen utazhas-
sanak, ahogyan azt a törvény garan-
tálja. Az Avocat.net portál által idézett 
jogszabályjavaslat előírja, hogy 2022 
januárjáig lehet használni a most is 
hatályos papíralapú utazási utalványo-
kat. A rendelkezésre azért van szükség, 
mivel a most érvényes törvény értelmé-
ben 2020-tól már nem lehetne ezeket 
használni, helyüket személyre szabott 
kártyák vennék át. Mivel azonban nem 
készült el a kártyák használatához 
szükséges infrastruktúra, a kormány 
a sürgősségi rendelettervezetben két 
módosításra tesz javaslatot.




