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A pecsét, amellyel V. Ferdinánd mezővárosi rangra emelte Érmihályfalvát

De szólhatna a fáma a választási 
kampányok sokéves felelőtlen ígé-
reteiről, a kamu munkahelyterem-
tésekről, a nevetséges gyermek-
pótlékokról, a családalapításhoz 
szükséges nem létező kedvezmé-
nyekről, sőt egyéb nyomorúságról 
is, amelyek a szülőföld elhagyásá-
ra késztették az erdélyi magyaro-
kat. Csak konkrét elképzelésekről 
nem szól, amelyekkel még mente-
ni lehetne a menthetőt. Kétségtele-
nül azonban a szobor a város dísze. 
Csak a körülmények, amelyekbe 
megpróbálták beleilleszteni, nem 
találnak. Mindezek ellenére az al-
kotás mind a helybélieknek, mind 
a polgármesternek a szíve csücske.

Ünnep, ha nem szól bele 
a járvány
A második mandátuma végén 
járó Nyakó József polgármester 
az RMDSZ színeiben szeretné 
megméretni ismét magát a szep-
temberre tervezett helyhatósági 
választásokon. Beszélgetünk a 
választott ember motivációiról, 
lehetőségekről, a nagy tervekről 
és a nagy álmokról, amelyekből 
alig valósult meg valami az elmúlt 
nyolc esztendőben. Mint a legtöbb 
elöljáró, aki csak rövid időt tölt a 
hivatali tisztségben, ő is úgy tart-

ja, nem elég egy-két mandátum 
ahhoz, hogy a mai romániai viszo-
nyok közepette „nagyot lehessen 
alkotni” a közéleti vállalásokban, 
bár kortes ígéretek mindig vannak 
és lesznek.

Érmihályfalván azonban nagy 
a szakadás az RMDSZ-es szekértá-
bor, illetve a polgári réteg között, 
mi több, a regnáló párt is érzi, hogy 
számolnia kell a „renitens osztály-
lyal”. Erre a felállásra mondják, 
hogy a választott embernek az a 
legnagyobb kihívás, amikor abba a 
szakadékba kell belevetnie magát, 
amelyik a maga tábora és a ma-
gyarságon belüli ellenzék között 
tátong. A város augusztus 20–23. 
között a járványveszély ellenére is 
készül a négynapos ünnepségre, 
amelyet Nyakó József kifejezetten 
kulturális fesztiválnak tart helytör-
téneti expozékkal és uniós aktu-
alitásokkal megtűzdelve. A prog-
ramtervezetet olvasva grandiózus 
ünnep készül, amire ismét adódik a 
megkerülhetetlen kérdés: kiknek? 
A város színe-java és az évente le-
érettségiző fi atalság külföldön vál-
lal munkát. A kiüresedett kisváros 
– amely a múltszázad elején még 
virágzó település volt – mára mun-
kahelyek és fontosabb intézmé-
nyek nélkül tengeti mindennapja-
it. Ennyi tellett az elmúlt harminc 
esztendőből.

→ Napjainkban a spor-
télet is tele van szélhá-
mosokkal, hozzá nem 
értőkkel, jellemtelen 
emberekkel, önjelölt zse-
nikkel, akiknek egyetlen 
istenük a pénz. Egyre 
nehezebb különbséget 
tenni a valódi szakértők, 
az igazi tehetségek, a 
szakmájukat komolyan 
vevő sportemberek és 
azok között, akiket a 
média vagy ügynökeik 
pumpálnak fel értékekké.

→ Csínján kellene bán-
ni tehát az ígéretekkel, 
elvégre a választó nem hü-
lye. Megedződött, kiismeri 
már magát a politikusok 
ígérgetése között, és tel-
jesen tisztában van azzal, 
mi a realitása annak, hogy 
ezek megvalósuljanak.

folytatás az                 oldalról

Egy város története

1.

A 
jóhiszemű ember 
meg van győződve 
arról, hogy a világot 
a tudás és a jóérzés 
vezérli. Persze ahhoz, 

hogy manapság ebben a hitben 
ringassuk magunkat, kicsit naiv-
nak és idealistának kell lennünk. 
Hiszen ha jobban kinyitjuk a sze-
münket, egy-kettőre leszámolunk 
az illúziókkal. A járvány is meg-
mutatta, hogy egyre kevesebben 
bíznak a politikusokban, a kormá-
nyokban, de még az egészségügy-
ben is, és tudományos magyará-
zatok helyett a polgárok jelentős 
része az összeesküvés-elmélete-
ket veszi készpénznek. Mintha az 
egész világ megbolondult volna, 
minél hajmeresztőbb egy magya-
rázat valamilyen történésre, an-
nál többen terjesztik – olykor még 
normálisnak vélt embertársaink 
is. A hülyeségnek, a bunkóság-
nak, és sajnos az erőszaknak is 
egyre nehezebb féket szabni. A 
félremagyarázott emberi jogok, a 
lényegéből kiforgatott demokrá-
cia mind a pokolba vezető út egy-
egy macskaköve.

Sajnos napjainkban a spor-
télet is – akárcsak egyéb terü-
let – tele van szélhámosokkal, 
hozzá nem értőkkel, jellemtelen 
emberekkel, önjelölt zsenikkel, 
akiknek egyetlen istenük a pénz. 
Egyre nehezebb különbséget ten-
ni a valódi szakértők, az igazi 
tehetségek, a szakmájukat komo-
lyan vevő sportemberek és azok 
között, akiket a média vagy ügy-
nökeik pumpálnak fel értékekké. 
Vannak játékosok, akiket millió-
kért adnak-vesznek, hogy aztán 
kiderüljön, szemfényvesztés az 
egész. Másokat addig tologatnak 

ide-oda az átigazolások sakk-
tábláján, míg valahol elvesznek. 
Sajnos, akik ezzel a modern rab-
szolga-kereskedéssel foglalkoz-
nak egy percig sem gondolják, 
hogy karriereket, életeket tehet-
nek tönkre egy számukra előnyös 
húzással.

A fi atal sportolókat árunak 
tekintik, és sajnos egyesek úgy is 
bánnak velük. A legtöbben vállal-
ják a megaláztatást, hiszen alig 
nőnek ki a tinédzser korból, és 
szinte már milliomosok, jogosan 
vagy jogtalanul annyi pénzt töm-
nek a zsebükbe, amiről szüleik 
vagy környezetük álmodni sem 
mertek. Így hát kialakul a szim-
biózis ügynökök, vezetők, spor-
tolók között, aminek a játékosra 
nézve súlyos ára van: ő az, aki 
minden körülmény között hallgat.

Mostanában például furcsa 
dolgok történnek a Sepsi OSK 
háza táján. A sokunk számára 
végtelenül szimpatikus klub utób-
bi időben hozott néhány dönté-
se igencsak megkérdőjelezhető. 
Persze erre jön mindig az a vá-
lasz, hogy aki befekteti a pénzét, 
azt tesz, amit akar. Egy bizonyos 
pontig ez igaz. De ha a döntései 
konfl iktusokhoz, mások megalá-
zásához, karrierek kerékbetörésé-
hez, lelki elnyomásához vezetnek, 

az már talán nem csak a „saját 
konyha” dolga.

Amikor a szentgyörgyi csapat 
vezetői leszerződtették vezető-
edzőnek Leo Grozavut, szinte bo-
rítékolható volt, hogy előbb-utóbb 
konfl iktusok alakulnak ki. Az 52 
esztendős szakember futballista-
ként középszerű volt, mint edző 
pedig semmi maradandót nem 
alkotott. Sőt, majdnem minden 
állásából botrányos körülmények 
között bocsátották el. 2018-ban 
Temesvárról két és fél hónap után 
dobták ki, mert a csapat egyetlen 
mérkőzést sem nyert irányítása 
alatt. Még abban az évben Ploieş-
ti-ről is távoznia kellett szintén a 
gyenge eredmények miatt. Eddigi 
edzői karriere tulajdonképpen egy 
rakás csődnek nevezhető. Ám Bo-
toşani-ban másként írta be a nevét 
a klub történetébe: 2017 tavaszán 
egy ország szeme láttára pofozta 
fel a kispadon ülő játékosát. Hu-
ligán tetteit sajnos a Sepsinél is 
folytatta: nem elég, hogy a csapat 
a bajnokságban semmit sem ját-
szik, de Grozavu, a „világhírű” pe-
dagógus és edző előbb szó szerint 
feltörölte a padlót a 22 éves Fülöp 
Loránddal (testvérét, Istvánt állí-
tólag a csapattársak tartották visz-
sza, hogy ne essen neki az edző-
nek, és ne legyen még nagyobb 
botrány), egy nappal azelőtt pedig 
a mindössze 18 esztendős Popes-
cunak vitt be a „mester” egy jobb 
felütést az állára. A balhés Groza-
vu kapott a klub vezetőségétől egy 
ejnye-bejnyét, az ügy körül folyik 
a ködösítés, ami érthető, ha fi gye-
lembe vesszük, hogy a szentgyör-
gyi csapat jelenlegi menedzsere 
ugyanaz a Cornel Şfaiţer, aki már 
Botoşani-ban is kiállt a minősít-
hetetlen viselkedésű edző mellett.

Grozavu nem az egyetlen kér-
dőjeles jellem ebben az eurómil-
liókat felemésztő buliban. Lassan 
oda jutunk, hogy az idegbeteg 
edzőket pszichiátereknek kell 
fi gyelniük munka közben. Rosz-
szabb esetben fegyőröknek…

Huligán a kispadon?

Nánó Csaba

A
z országot és vele 
együtt az egész vi-
lágot mintegy fél 
éve sújtó koronaví-
rus-járvány köze-

pette mérsékelt fi gyelem hárult 
a román kormány grandiózus 
gazdaságfejlesztési tervére. Pe-
dig a hangzatos címmel ellátott 
Újjáépítjük Romániát elneve-
zésű tervnek több szempontból 
sem lenne szabad elsikkadnia. 
Egyrészt a több mint százmilli-
árd eurós csomaggal a bukaresti 
liberális kabinet nem csupán a 
pandémia által okozott gazda-
sági válságot igyekszik kezelni, 
hanem az ország középtávú fej-
lesztésére is vállalkozik. Mind-

azonáltal ezeknek az ígéreteknek 
azért sem szabad feledésbe me-
rülniük, mert nekünk, választó-
polgároknak szólnak, és ha mi 
nem tartjuk napirenden, nem 
próbáljuk majd „behajtani” őket, 
megérdemeljük, ha a mindenkori 
hatalom folyamatosan palima-
dárnak tekint bennünket.

Mintegy 3400 kilométer au-
tópálya és gyorsforgalmi út, ren-
geteg kórház, több száz óvoda, 
iskola és bentlakás megépítése, 
vállalkozókat célzó vissza nem 
térítendő támogatáscsomag sze-
repel Ludovic Orbanék tíz évre 
szóló gazdasági programjában. 
A költségvetését és vállalásait 
tekintve enyhén szólva is merész 
gazdaságfellendítési és -fejlesz-
tési csomag jelentős része az inf-
rastruktúra bővítését és korsze-
rűsítését, emellett egészségügyi, 
tanügyi és energiaügyi fejleszté-
seket céloz meg. Ugyanakkor a 
kis- és középvállalkozásokra, a 
digitalizációra, a munkavállalók 

támogatására is jelentős összege-
ket különít el. 

Vegyük csak az egyik leg-
fontosabb és a lakosság jelen-
tős része által is kíváncsisággal 
szemlélt fejezetet, az infrastruk-
túra-fejlesztést. A horribilis költ-
ségvetésűre szabott csomagban 
60 milliárd eurót szánnak köz-
lekedésfejlesztésre. A már folya-
matban lévő autópálya-projek-
tekre – 407,3 km autósztráda és 
gyorsforgalmi út megépítésére 
– 4,3 milliárd eurót, 3000 kilomé-
ter sztráda és gyorsforgalmi út ki-
építésére pedig 2020–2030 között 
31 milliárdot különítenek el, ezen 
túlmenően 3000 kilométer vasút-
vonalon terveznek fejlesztéseket 
18 milliárd euróból.

Szemet gyönyörködtető szá-
mok. A baj csak az, hogy a romá-
niai lakosság torkig van az ilyen 
adatokkal. Természetesen joggal 
merül fel a kérdés mindenkiben: 
miként sikerül majd megépíteni 
több ezer kilométernyi sztrádát 

Romániában, amikor alig 860 
kilométer autópályát adtak át 
a forgalomnak az elmúlt 40 év 
alatt? Hogyan adhat hitelt bárki 
e kampánycélokat szolgáló pro-
pagandának, amikor az anyagi 
fedezet tekintetében egyetlen 
konkrétum lelhető fel a tervben? 

Mégpedig az Európai Unió által 
Romániának szánt 33 milliárd 
eurós helyreállítási alap, ame-
lyet azonban még nem véglege-
sítettek Brüsszelben. E tekintet-
ben az Orban vezette liberálisok 

semmiben sem különböznek 
legnagyobb riválisuktól, a szo-
ciáldemokratáktól, akik Liviu 
Dragnea vezérletével úgy vágtak 
neki a 2016-os parlamenti válasz-
tásoknak, hogy többek között 8 
regionális kórház, 2500 óvoda 
és bölcsőde, továbbá több száz 
kilométer autópálya megépítését 
ígérték 2020-ig. Ez az év elérke-
zett, az elmúlt több mint három 
év alatt azonban alig valami-
vel több mint száz kilométer új 
szakasszal bővült a hazai sztrá-
dahálózat. (Ami nem azzal áll 
összefüggésben, hogy Dragnea 
azóta börtönben ül).

Csínján kellene bánni tehát 
az ígéretekkel, elvégre a válasz-
tó nem hülye. Megedződött, ki-
ismeri már magát a politikusok 
ígérgetése között, és teljesen 
tisztában van azzal, mi a reali-
tása annak, hogy ezek megvaló-
suljanak. És ennek megfelelően 
fog dönteni a szavazófülkében 
– vagy attól távol.

Az ígérők könnyelműsége

Rostás
Szabolcs




