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Akik polgármesterként folytatnák
Három gyergyószéki jelöltjét mutatta be az Erdélyi Magyar Szövetség

• Gyergyószentmik-
lóson és Gyergyóújfa-
luban folytonosságot, 
Hargita megye élén 
változást szeretne el-
érni az Erdélyi Magyar 
Szövetség (EMSZ). Két 
gyergyószéki polgár-
mesterjelöltjét és me-
gyei tanácsosjelöltjét 
mutatta be az Erdélyi 
Magyar Néppárt és a 
Magyar Polgári Párt 
szövetsége, az EMSZ.

GERGELY IMRE

Gyergyószentmiklós főterén 
tartott sajtótájékoztatót Me-
zei János, az EMSZ társel-

nöke és megyei önkormányzati el-
nökjelöltje, Nagy Zoltán és Egyed 
József polgármesterek és egyben 
polgármesterjelöltek, valamint 
Tőkés Lehel megyei képviselőjelölt 
csütörtökön. 

Megszüntetné a viszályokat

Mezei szerint látható az eddigi ered-
ményeken, hogy nem kell ahhoz, 
valaki RMDSZ-es legyen, hogy jó 
eredményeket érjen el az adott te-
lepülés fejlesztésében. Kijelentette, 

szomorú, hogy az RMDSZ-en belül 
a megyei elnökjelöltség megszer-
zése zűrzavaros állapotot, viszály 
teremtett. Ő megválasztása esetén 
a viszályokat megszüntető, integrá-
ló személy szeretne lenni a megyei 
önkormányzat élén. „Hogy várható 
el az RMDSZ-től hogy betartsa a vá-
lasztási ígéreteit, amikor saját belső 
szabályait sem tartja be? – vetette 
fel, utalva arra, hogy Borboly Csaba 
úgy lett újra megyei-tanácselnökje-
lölt, hogy a széki RMDSZ szerveze-
tek közti megállapodás értelmében 

Gyergyószéknek lett volna jogos igé-
nye a jelölt küldésre. 

Nagy Zoltán: a politikai béke 
a fejlődés feltétele

25 kiemelt beruházás indulhatott el 
az elmúlt időszakban, illetve indul-
nak el a közeljövőben, amelyeket az 
utóbbi időben készítettek elő, és ame-
lyeknek 2023-ig kell megvalósulniuk. 
Olyan beruházások ezek, amelyek-
kel a városvezetés 30 éves adóssá-
gát tudja most teljesíteni – mutatott 

rá polgármesterjelölti minőségében 
Nagy Zoltán. „Az ilyen beruházások 
sok időt vesznek igénybe, az elő-
készítő munka kevésbé látványos, 
de igazi nagy megvalósítás az, ami 
ezt lehetővé tette: az elmúlt 4 évben 
sikerült egy asztalhoz ültetni a po-
litikai ellenfeleket helyi, megyei és 
országos szinten is és a politikai har-
cok helyett közösen dolgozni Gyer-
gyószentmiklós érdekében. Ennek a 
közös munkának az eredményei kez-
denek most megvalósulni. Azonban 
a munka folytatása, a projektek meg-

valósítása veszélybe kerülhet, ha 
olyan személy kerülne a polgármes-
teri székbe, aki a közös megoldások 
helyett a konfl iktust keresi, aki nem 
a párbeszéd embere” – tette hozzá. 

A gazdaság megerősítése 
következik

Egy új vezető első mandátumában 
megfogalmazott terveit a harmadik-
ra tudja megvalósítani – hangzott 
el, és ezzel így van Egyed József is. 
Gyergyóújfalu polgármestere el-
mondta, a helyi infrastruktúra ki-
építése nagyrészt megvaló-
sult, ami hátra van, az már 
könnyen elkészül, de a mun-
kagépek most, 3 mandátu-
ma végén is ezen dolgoznak. 
Egyed szerint a gazdaság 
erősítésén kell dolgozni a 
következő években, hogy 
az emberek megtapasztalhassák, 
itthon is megéri vállalkozni, élni, 
nem kell kimenni külföldre dolgoz-
ni. A megyei önkormányzati-kép-
viselői mandátumért induló Tőkés 
Lehel hangsúlyozta, a következő 
időszakban meg kell szűnjön az a 
„köldökzsinór módszer”, azaz a me-
gyei vezetés ne megmondja, hogy 
mit tegyenek a települések, hanem 
partner legyen a települések elkép-
zeléseinek megvalósításában.

A megyei tanács összetételében változást, 
Gyergyószentmiklóson és Újfaluban folytatást 
szeretnének

◂  F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

P A P  M E L I N D A

K evés a valószínűsége annak, 
hogy hagyományos formában 

kezdődjön az új tanév a kolozsvári 
Babeș–Bolyai Tudományegyete-
men – véli a felsőoktatási intézmény 
rektora. Daniel David úgy nyilatko-
zott, hogy az egyetem több forgató-
könyvvel is számol az októberben 
kezdődő 2020–2021-es tanévre, így a 
fi zikai jelenlétet követelő hagyomá-
nyos oktatási forma lehetőségével 
is. Ám a rektor szerint ennek kicsi 
a valószínűsége, nagyobb esélyt lát 
egy másik változatra, miszerint az 
oktatás az idei tanév befejezéséhez 
hasonlóan online zajlik majd, de el-
mondása szerint egy hibrid oktatási 
lehetőséggel is számolnak. 

Szűkíthetik az egyetemre 
bejárók körét

Eszerint – magyarázta a nagy 
múltú felsőoktatási intézmény ve-
zetője az Agerpres hírügynökség-
nek – csak az elsőéves és a végzős 
egyetemi hallgatók térnének majd 
vissza Kolozsvárra, azaz csak ve-
lük zajlana részben hagyományos 
formában az oktatás, míg a többi 
évfolyam otthonról, online formá-
ban venne részt az órákon. A gó-
lyáknak és végzősöknek is csupán 
a szemináriumokon és a laborgya-
korlatokon kellene személyesen 

megjelenniük, az előadások is on-
line történnének, ugyanis a rektor 
szerint járványügyi szempontból 
elfogadhatatlan, hogy 100–200 

fiatalt összezsúfoljanak egy amfi -
teátrumba. Daniel David tovább 
szűkítette a kört: az említett 
évfolyamok  hallgatóinak 
sem kellene minden karról 
személyesen részt venniük 
a szemináriumokon, csak 
hivatási szakirányú, azaz a 
gyakorlati szakmák tanulói 
és a művészetis hallgatók számára 
lenne kötelező a fizikai jelenlét. 

BBTE: hibrid oktatási terv gólyákkal és végzősökkel
• A tomboló koronavírus-járvány miatt több tanévkezdési forgatókönyvvel számol a 
kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem. Daniel David rektor szerint ha hibrid 
oktatást kell bevezetniük, csak az elsőéves és a végzős egyetemi hallgatók járnának 
be az egyetemre, azaz csak velük zajlana részben hagyományos formában az okta-
tás, míg a többi évfolyam otthonról, online formában venne részt az órákon.

Régi, szép idők. A BBTE rektora szerint kevés 
az esély arra, hogy hagyományos formában 
kezdjenek
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Kovács Mihály Levente
a megbízott elnök

Az RMDSZ Maros Megyei Terü-
leti Állandó Tanácsa e heti gyű-
lésén azt a határozatot hozta, 
hogy Kovács Mihály Leventét 
bízza meg a Marosvásárhelyi 
RMDSZ ideiglenes vezetésé-
vel – jelezte közleményben  a 
szervezet. A megbízott elnök 
hatásköre behatárolt, és 6 hó-
napon belül, az önkormányzati 
választásokat követően a járvá-
nyügyi helyzetre való tekintet-
tel megszervezi és lebonyolítja 
a Marosvásárhelyi RMDSZ-ben 
az általános tisztújítást.

• RÖVIDEN 
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