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Nagykoalíciós újrakezdést  szeretnének
Négy évre száműznék a politikai belharcokat Székelyudvarhely közéletéből
• Legalább egy vá-
lasztási ciklus idejé-
re acsarkodásoktól, 
lejáratásoktól és 
pártpolitikai torzsal-
kodásoktól mentessé 
tennék a székelyud-
varhelyi közéletet 
egy helyi civil kezde-
ményezés részvevői. 
Közéleti újrakezdést 
szorgalmaznak, 
amelyben egy asztal-
hoz ültetnék a politi-
kai pártok képviselőit, 
hogy rábírják őket a 
nagykoalícióba való 
tömörülésre, illetve 
a közös listás, egy-
jelöltes helyhatósági 
választásra.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Közel száz fajsúlyos székelyud-
varhelyi személyiség – vál-
lalkozók, orvosok, ügyvédek, 

civil aktivisták, művészek, lelkészek 
– csatlakozott már ahhoz a helyi 
mozgalomhoz, amely legalább négy 
évre száműzné a székelyudvarhelyi 
közéletből az elmúlt két évtizedben 
állandósult politikai belharcokat, és 

azt szeretné elérni, hogy a közélet 
főszereplői egy új társadalmi egyez-
ség mentén mindent a város szellemi 
és gazdasági fejlődésének rendelje-
nek alá. A Komoróczy Zsolt és Geréb 
László által elindított civil kezdemé-
nyezés célja az, hogy egy asztalhoz 
ültessék a politikai pártok képviselő-
it az együttműködés érdekében.

Közéleti újrakezdést!

„Az a címe a felhívásunknak, 
hogy Közéleti újrakezdést!, és szá-
munkra ez azt jelenti, hogy közös 
akarattal zárjuk le az elmúlt húsz 
esztendőt és tegyük félre a valós 
vagy vélt sérelmeket, kössük meg 

ezt az új társadalmi egyezséget, 
amelyben a város ügyének ren-
deljünk alá mindent, legyen újra 
érték az együttműködés, az össze-
fogás, és kötelezzük el magunkat 
egy olyan fejlődés mellett, amely 
az egykori székely anyaváros 
múltjához méltó jövőt tud terem-
teni az itt élő embereknek” – fog-

lalta össze az elérendő célt lapunk 
megkeresésére Komoróczy Zsolt. A 
kezdeményezők a változástól azt 
is remélik, hogy kilépnek az ár-
nyékból a közügyektől elfordult, 
illetve a közügyek iránt az elmúlt 
években fásulttá vált, jó képes-
ségű városlakók.

Közös jelöltekben gondolkodnak

Arra a kérdésünkre, hogy az össze-
fogásnak a gyakorlatban, illetve a 
közelgő helyhatósági választásokon 
miként kellene megvalósulnia, el-
mondta, a legideálisabb az lenne, ha 
a pártok egy közös polgármesterje-
lölttel, illetve képviselőjelölt-listával 

állnának elő. „Ez történhetne akár 
előre meghatározott képviselőszám-
mal is, de nem szeretnék ennek elébe 
menni, mert azt gondolom, a tárgya-
láson kell kialakulnia, hogy a felek 

milyen feltételekkel egyeznek bele, 
illetve nyilvánvaló, hogy az állás-
pontjuk mögött állhatnak különböző 
pártutasítások, pártfegyelem, nem 
az én tisztem megfogalmazni azt, 
hogy mi lesz a végeredmény. Azt vi-
szont tudjuk, hogy mi mit akarunk” 
– hangsúlyozta a kezdeményezők és 
az ügy mellé állók nevében egyaránt 
Komoróczy Zsolt, megjegyezve: ez 
leginkább egy jelzés az együttműkö-
désre felkérendő felek számára, hogy 
milyen irányba lenne szerencsés lép-
niük. „Mi nem a demokráciát akarjuk 
száműzni a város közéletéből, hanem 
négy évre az esztelen versengés he-
lyett az együttműködést kívánjuk elő-
térbe helyeztetni. Éppen emiatt 
a kezdeményezésünk nem 
irányul senki ellen és nem 
is támogat egyetlen politikai 
oldalt sem, hanem azt pró-
báljuk elérni, hogy négy évre 
ássák el a csatabárdot a húsz 
éve egymással szemben álló 
felek. Nyilvánvaló, hogy ez 
csak egy átmeneti állapot tud 
lenni, a természetes versengés, a po-
litikai pluralizmus a demokratikus 
berendezkedésnek az alapértéke, és 
erre természetesen szükség is van, 
azonban a jelenlegi patthelyzetből 
meglátásunk szerint csak úgy tudunk 
kilépni, hogy a szemben álló feleket 
egy asztalhoz kell ültetni, és egy mi-
nimumot megfogalmazni, ami mellett 
mindannyian elkötelezik magukat, és 
ami nem lehet vita tárgya. Az ideális 
az lenne, ha négy évre nagykoalíció 
alakulna” – részletezte elképzelésü-
ket a kezdeményező, kérdésünkre azt 
válaszolva, B tervük nincs, hisznek 
abban, hogy a Székelyudvarhely éle-
tében példátlannak számító közéleti 
összefogásnak sikerülnie kell.

Székelyudvarhely többet 
érdemel. Változtatnának, 
amíg nem késő 

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

M O L N Á R  M E L I N D A

IV. Béla és Laszkarisz Mária leánya ki-
rályi és szenteket adó családban látta 
meg a napvilágot 1235 táján. Nővére 
Szent Kinga, húga Szent Margit, nagy-
nénje Árpád-házi Szent Erzsébet és 
Prágai Boldog Ágnes. Élete első öt évé-
be beleesett a tatárjárás is. Utána szü-

lei Krakkóba vitték, ahol nővé-
rének, Kingának, Boleszláv 
lengyel király feleségének a 
gondjaira bízták. 1256-ban 
a kaliszi és gnieznói herceg, 

a Jámbor melléknévvel ille-
tett Boleszláv felesége lett. Jolán 

sokat imádkozott és vezekelt. Maga 
nevelte gyermekeiket, Hedviget, An-
nát és Erzsébetet. Árpád-házi Szent Er-
zsébet példája szerint segített a temp-
lomokban, kórházakban, gondozta a 

betegeket, árvákat, szegényeket, végül 
pedig a csatából halálos sebbel haza-
tért férjét is. Boleszláv 1279-ben halt 
meg. Jolán ekkor elosztotta vagyonát 
az egyház és a rokonai között, és visz-
szatért Kingához a krakkói udvarba. 
Miután nővére is megözvegyült, az 
ószandeci klarissza kolostorba vonul-
tak, és egészen Istennek szentelt életet 
éltek. Kinga halálát követően Jolán 
1292-ben átment a férje által alapított 
gnieznói kolostorba. Noha főnöknő 
volt, továbbra is mindenki szolgáló-
jaként élt. Szentség hírében halt meg 
1298. március 6-án. A kolostor kápol-
nájában temették el. Sírját zarándo-
kok sokasága látogatta, és rendkívüli 
események helyszínévé vált. Boldoggá 
avatását 1631-ben indították el.

Árpád-házi Boldog Jolán emléknapja
• A több szálon szövődött lengyel–magyar barátság egyik történelmi jelentőségű 
munkálójára, a ferencesek és Lengyelország patrónájára, Árpád-házi Boldog Jolánra 
emlékezik ma a katolikus egyház.

Önkormányzatoknak tetsző intézkedés
A helyi hatóságoknak lehetőségük lesz átvenni a központi hatóságoktól a 
közúti és vasúti infrastruktúrát érintő helyi érdekeltségű projekteket – erről 
szóló sürgősségi rendeletet fogadott el a kormány. Ionel Dancă, a bukaresti 
miniszterelnöki kancellária vezetője az európai uniós alapokból finan-
szírozott infrastrukturális projektek „forradalmasításának” nevezte az 
intézkedést pénteki sajtótájékoztatóján. „A helyi hatóságok régóta kérik és 
várják ezt, mert eddig kénytelenek voltak tehetetlenül nézni, hogy bizonyos 
szakaszokon egyre nagyobb terhet rótt a forgalom a helyi infrastruktúrára, 
és nem állt módjukban közbelépni ezek korszerűsítése, bővítése, felújítása 
érdekében” – magyarázta a kormányzati illetékes. A kancelláriaminiszter 
hozzátette, a csütörtökön elfogadott sürgősségi kormányrendelet lehetővé 
teszi a helyi hatóságok és a közösségi fejlesztési társulások számára, 
hogy magukra vállalják a közúti és vasúti infrastruktúrát érintő projektek 
kezelését és kivitelezését. Így átvehetik azokat az országúti szakaszokkal, 
kerülőutakkal kapcsolatos projekteket is, amelyek kivitelezését nem kezd-
te el a romániai közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR). A 
munkálatok befejezése után ezek visszakerülnek a CNAIR ügykezelésébe 
– mondta a kancellária vezetője. Dancă szerint ennek a mechanizmusnak 
köszönhetően megoldódik a nagy infrastruktúra operacionális program 
egyik „akut problémája”, azaz elkerülhető lesz több mint kétmilliárd euró 
összegű kötelezettségvállalás visszavonásának kockázata, szerinte ugyan-
is az előző kormányok – érdek és hozzáértés hiányában – nem készítettek 
elő rendesen vagy késleltettek bizonyos projekteket. „Ha azonban a projek-
tek átkerülnek a helyi hatóságok kezelésébe, kivitelezni fogják ezeket, és 
Románia nem veszít uniós pénzeket” – idézte az Agerpres hírügynökség a 
miniszterelnöki kancellária vezetőjét.
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Árpád-házi Boldog Jolán
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