
Erdélyi tudósítások2020. november 11.
szerda2

Rovatvezető: Bá lint Esz ter 
(er dé lyi tu dó sí tá sok, gaz da ság) 
Rovatszerkesztők: 
Ba logh Le ven te (po li ti ka), 
Kiss Ju dit (kultúra), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (sport), 
Bede Laura (színes világ),
Gräf Bo tond (szol gál ta tás, mű sor)

Tu dó sí tók: Bí ró Blan ka (Sep si szent-
györgy – 0733–969681), Szucher Er vin 
(Ma ros vá sár hely – 0726–720403),
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (Nagy vá rad
– 0726–720292)
Ol va só szer kesz tő: Ja kab Már ta
Lap terv: Mihály László
Nyo más: Garamond Kft., Kolozsvár

Megjelenik munkanapokon. 
Fe le lős ki adó:

Príma Press Kft.
535600 Székelyudvarhely, 

Bethlen Gábor u. 55.
tel.: 0266-218361
ISSN: 1454-7821

Szerkesztőség: 400027 Kolozsvár, Regele Ferdinand (volt Wesselényi) utca 37. szám 
tel.: 0264-705205, 0264-705215, e-mail: kronika@kronika.ro

Ter jesz tés, előfizetés:  0264–705205 (Kolozsvár), 0265–260170 (Marosvásárhely), 0266–371100 (Csíkszereda),
0266–218361 (Székelyudvarhely), 0266–361201 (Gyergyószentmiklós)

Ve ze tő szer kesz tő:
Ros tás Sza bolcs

Ügyvezető: Nemes László
Lap szer kesz tők: 
Ba logh Le ven te, Pá va Ador ján 
Főmunkatársak: 
Pap Melinda, Pataky István

Előfizetési módok, árak, határidők:
Előfizetés
felvétele Kézbesítés Ár

(1 hónapra)
Előfizetési
határidő

nálunk általunk / 
posta által 35 lej kb. 23-a (ha ez

nem munkanap,
akkor +1 nap) postánposta által39,2 lej

Előfizetési lehetőségek nálunk:
ügyfélszolgálatainkon; saját terjesztési 
hálózatunkban lapkihordóinknál; vidéki 
partnerboltjainkban, on line
(www.kronikaonline.ro/elofizetes/
csomagajanlat)

ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

A Krónika reklámfelületeit 
a Transversum Media Trade 

ügynökség értékesíti.

Elérhetőségek:
0726-720286

reklam@transversum.ro

www.transversum.ro

Folytatná az elkezdett pro-
jekteket Zilah magyar alpol-
gármestere, a helyi képvi-
selő-testület tegnapi ülésén 
újraválasztott Fazakas Miklós. 
A második mandátumát kezdő 
elöljáró a Krónikának elmond-
ta: minden zilahi alpolgármes-
tere szeretne lenni.

 » PAP MELINDA

A magyar közösség erősítése, az 
elkezdett projektek folytatása 
a fő célja a zilahi önkormány-

zatban újabb alpolgármesteri man-
dátumot szerzett Fazakas Miklósnak. 
A szilágysági megyeszékhely képvi-
selő-testülete tegnapi ülésén döntött 
az alpolgármesterek személyéről, az 
RMDSZ színeiben tanácsosi mandá-
tumot szerzett Fazakas Miklós 21-ből 
19 szavazatot, míg a Szociáldemok-
rata Pártot (PSD) képviselő Teodor 
Bălăjel 12 szavazatot kapott, mindket-
ten az előző választási ciklusban is al-
polgármesterek voltak. Legmagasabb 
szinten sincs változás, Zilahon Ionel 
Ciunt szociáldemokrata politikust vá-
lasztották ismét polgármesterré, aki 
az előző ciklusban is együttműködött 
az RMDSZ-szel.

Fazakas Miklós megválasztását kö-
vetően a Krónikának elmondta: foly-
tatni szeretné az elkezdett projekte-
ket, befektetéseket, melyek többnyire 
uniós pályázatok révén valósulnak 
meg. „Az a cél, hogy a zilahiak ba-
rátságosabb, zöldebb környezetben 
éljenek, és nemzetiségtől függetlenül 
mindenki otthon érezze magát” – vá-
zolta lapunknak az irányvonalat a kö-
vetkező négy évre az alpolgármester. 
Eddig is ez volt a szempont, tette hoz-
zá, ezt a munkát teljesítenék ki a most 
kezdődő mandátumban.

Szikszai Lajos is szobrot kapna
Az elmúlt választási ciklus megvaló-
sításairól szólva elmondta, négy év 
alatt több olyan célkitűzést is sikerült 
gyakorlatba ültetni, melyekre már 
évtizedek óta vágyott a zilahi magyar-
ság. Ezek között említette a három-
nyelvű – román, magyar és német – 
helységnévtáblák és üdvözlő táblák 
kihelyezését a város bejárataihoz, a 
Kraszna utca felújítását – melyen a 
zilahi magyarok jelentős része él –, il-
letve a többi belvárosi régi utca felújí-

tását, a munkálatok a Király utcában 
folytatódnak. Nagy megvalósításnak 
tartja az Ady-szobor kihelyezését a 
szilágysági megyeszékhely központ-
jába, a költő egykori iskolájával átel-
lenben. „Külön örültünk neki, hogy 
az Ady-szobor kihelyezését a város 
magyar fi atalsága kezdeményezte” – 
emlékeztetett.

„Szeretnénk folytatni a munkát, 
gondolkodunk egy Szikszai-szobor 
felállításán, ennek a helye még nincs 
kiválasztva. Szikszai Lajos, az egy-
kori Szilágy vármegye alispánja na-
gyon sokat tett Zilah fejlődéséért, sok 
minden fűződik a nevéhez, a nagy-
parkot is róla nevezték el” – mondta 
Fazakas Miklós az egykori politikus-
ról. Szikszai 1848-as forradalmár és 
szabadságharcos volt, a magyar Or-
szággyűlés tagja, királyi tanácsos és 
műgyűjtő, a Szilágyság és Zilah 19. 
század végi politikai, gazdasági és 
kulturális életének egyik meghatáro-
zó alakja.

Az alpolgármester a tervek között 
említette a magyar rendezvények 
szervezését is, amint azt a járvány-
helyzet lehetővé teszi. „Szeretnénk, 
ha minden zilahi magyar megkapná 
azt az eseményt, mely hozzá a legkö-
zelebb áll. Szeretnénk újból találkoz-
ni, együtt lenni, együtt ünnepelni – 
amint a járványhelyzet megengedi –, 
és ezáltal is erősíteni a zilahi magyar 
közösséget” – fogalmazott az RMDSZ 
politikusa. Hozzátette, a román kö-
zösség és más nemzetiségű lakosok 

felé is nyitott, azt szeretné, ha bárki 
megkeresné problémáival, és lehető-
ségeihez mérten igyekszik mindenki-
nek segíteni.

Jól viselik a karantént
A zilahi városvezetésnek jelenleg a jár-
ványhelyzet kezelése a legsürgősebb 
feladata, hiszen a szilágysági megye-
székhely a térség másik két városával 
– Zsibóval és Szilágycsehhel – együtt 
vesztegzár alatt van. Fazakas Miklós 
lapunknak elmondta: a zilahiak meg-
értették a helyzet súlyosságát, fele-
lősségteljesen viselkednek az extrém 
körülmények között, és reményked-
nek abban, hogy ennek köszönhetően 
javulni fog a helyzet. „Nyilván nem vi-
seli mindenki egyformán a karantént, 
de reméljük, hogy az intézkedéseknek 
köszönhetően csökkenni fog a fertő-
zöttek száma, és minél hamarabb visz-
szatérhetünk a normális kerékvágás-
ba” – fogalmazott az alpolgármester. 
Elmondta, Zilahon jelenleg tíz ezrelék 
fölött van a fertőzöttségi szint, míg me-
gyei szinten Zsibóban a legsúlyosabb a 
helyzet, a 15 ezreléket is meghaladja a 
koronavírusos személyek aránya.

A sok beteg miatt nagy nyomás 
nehezedik a kórházakra, főleg hogy 
a fertőzöttek között sok az egészség-
ügyi alkalmazott, de ők elég jól bírják 
a terhelést, és mindent megtesznek 
a helyzet orvoslása érdekében. „Ne-
héz ez a helyzet, de úgy látom, hogy 
felelősségteljesen kezelik” – értékelt 
az alpolgármester, aki nagy előny-

AZ ELKEZDETT PROJEKTEKET KÍVÁNJA FOLYTATNI AZ ISMÉT ALPOLGÁRMESTERRÉ VÁLASZTOTT FAZAKAS MIKLÓS

Tovább erősítenék a zilahi magyar közösséget
nek nevezte, hogy a megyeszékhely 
kórházait nemrég korszerűsítették, 
így körülmények és felszereltség 
szempontjából jól állnak. „Hála is-
tennek a zilahi kórházakat nemrég 
újították fel, így országos szinten is 
vetekednek bármelyik jól felszerelt 
egészségügyi intézménnyel. Ez nagy 
pozitívum a jelenlegi helyzetben” – 
vélte az alpolgármester. Hozzátette, 
ezek telítettségéről nincsenek pon-
tos adatai, hiszen az intézmények a 
Szilágy megyei önkormányzat keze-
lésébe tartoznak.

Sikeres volt a fellebbezés
Fazakas Miklósnak annak ellené-
re sikerült ismét elnyernie a zilahi 
alpolgármesteri tisztséget, hogy a 
bíróság első körben nem érvénye-
sítette a szeptemberi választásokon 
szerzett önkormányzati képviselői 
mandátumát. „Ha tanácsos leszek, 
alpolgármester leszek” – nyilatkoz-
ta akkor lapunknak az RMDSZ-es 
politikus, aki megóvta a bírósági 
döntést, és a Szilágy megyei tör-
vényszék elfogadta fellebbezését.

Az első fokon eljáró zilahi bíróság 
– mint arról beszámoltunk – azért 
nem érvényesítette Fazakas mandá-
tumát, mert az Országos Feddhetet-
lenségi Ügynökség (ANI) korábban 
összeférhetetlenséget állapított 
meg a politikusnál. Az ANI azt talál-
ta törvénybe ütközőnek, hogy 2012. 
július 23. és augusztus 28. között egy 
időben töltötte be az alpolgármeste-
ri tisztséget, és képviselte a várost a 
helyi közszállítási vállalat igazga-
tótanácsában. Az alpolgármester 
lapunknak korábban elmondta: 
a helyi tömegközlekedési vállalat 
igazgatótanácsának két ülésén vett 
részt, ezért semmilyen javadalma-
zásban nem részesült, és 2017 óta 
már nem is tilos az ilyen tisztségek 
halmozása.

A zilahi tanácsban egyébként 
az RMDSZ képezi a mérleg nyelvét 
a Szociáldemokrata Párt (PSD) és 
a jobboldali pártok között. A PSD 
kilenc, a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) öt, a Mentsétek meg Románi-
át Szövetség (USR) négy, az RMDSZ 
pedig három mandátumot szerzett. 
Fazakas Miklós korábban arról szá-
molt be, hogy szóbeli megegyezés 
született a PSD-vel, hogy folytatják 
a zilahi együttműködést, az RMDSZ 
pedig továbbra is őt jelöli az alpol-
gármesteri tisztségre.

 » „Az a cél, 
hogy a zilahiak 
barátságosabb, 
zöldebb környe-
zetben éljenek, 
és nemzetiség-
től függetlenül 
mindenki otthon 
érezze magát” 
– vázolta lapunk-
nak az irányvo-
nalat a követ-
kező négy évre 
Fazakas Miklós 
alpolgármester.

Fazakas Miklós óvással érte el, hogy érvényesítsék mandátumát, és ismét Zilah alpolgármestere legyen 
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