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Hivatalosan is megnyitották 
tegnap a magyar kormány 
támogatásával épült, 1050 méter 
hosszú sípályát a Hargita megyei 
Székelyvarságon. Az ünnepségen 
Potápi Árpád János, a magyar 
Miniszterelnökség nemzetpoli-
tikáért felelős államtitkára arról 
beszélt, hogy hosszú távon nagy 
sípályarendszert alakítanának ki 
Hargita megyében.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

S zékelyvarságon átadták tegnap 
a Hargita-hegység első ülőlif-
tes sípályáját, mely a magyar 

állam támogatásával valósult meg. A 
közepes nehézségi fokú, 1050 méter 
hosszú, 161 méteres szintkülönbségű 
sípályát kétüléses libegő, pályaverő 
gép, öt hóágyú és az ezekhez vizet 
biztosító 8000 köbméteres víztározó 
és vezetékrendszer szolgálja ki.

Miklós Edit tanácsát is kikérték
A pályát kialakító Székelyvarság 
Négyévszakos Sí- és Túraközpont 
Egyesület 420 millió forintos támoga-
tást nyert a Miniszterelnökség Nem-

zetpolitikai Államtitkárságától. Az 
átadó ünnepségen Potápi Árpád Já-
nos nemzetpolitikáért felelős állam-
titkár célként jelölte meg a hegység 
sípályáinak az összekötését, és egy 
összefüggő sípályarendszer kialakí-
tását. A pálya kialakításánál Miklós 
Edit csíkszeredai származású alpesi 
sízőnek, a Magyar Síszövetség volt el-
nökének a szakmai tanácsait is kikér-
ték. Potápi Árpád János államtitkár 
az avatóünnepségen elmondta: Var-
ga Mihály pénzügyminiszter karolta 
fel a helyiek kezdeményezését, így 
valósulhatott meg Székelyvarságon 
több fejlesztés is. Az államtitkár azt 
tartotta távlati célnak, hogy a Har-
gita hegységben szigetként működő 
síközpontok: a Madarasi Hargita és 
Hargitafürdő sípályáit kössék össze, 
és vezessék le a Csíki-medence, vala-
mint Székelyvarság felé, és hozzanak 
létre olyan sípályarendszert, amely-
hez hasonló nincsen a régióban.

 Télen is vonzó lesz a település
Tamás Ernő, Székelyvarság polgár-
mestere köszöntőjében elmondta: a 
hegyvidéki település eddig elsősor-
ban nyáron vonzotta a turistákat, a 
mostani beruházás a téli idényben 
is vonzóvá teszi a községet. Bányai 
Gábor magyarországi országgyűlé-

si képviselő kiemelte: összefogásra 
van szükség a turisztikai desztináci-
ók üzemeltetői között, hogy megerő-
síthessék egymást. „Igazi összefogás 
eredménye a sípálya, amelyet más-
képpen nem is lehetett volna megva-
lósítani” – fogalmazott Tamás Ernő 
polgármester, aki szerint a projekt 
másik fontos célja a fi atalok sportra 
való nevelése. Hangsúlyozta, továb-
bi fejlesztésként fontos céljuk, hogy 
bicikliúttal kössék össze Székely-
varságot és Szovátát. Bíró Barna Bo-
tond, a Hargita Megyei Tanács (HMT) 
alelnöke kijelentette, a megyei turiz-
mus szempontjából is fontos lépés 
a sípálya megépítése, amely megél-
hetést jelent a helyieknek. Borboly 
Csaba, a HMT elnöke a csapatban 
gondolkodás, az összefogás és a kül-
sős források megpályázásának fon-
tosságát hangsúlyozta. A beszédek 
után Jánosi Gellért plébános kérte 
Isten áldását a megvalósításokra. 
Az eseményen jelen volt Brendus 
Réka, a Nemzetpolitikai Államtit-
kárság erdélyi főosztályának főosz-
tályvezetője is. Az átadó ünnepség 
esőben kezdődött, havazásban feje-
ződött be. Székelyvarságnak 1565 la-
kosa volt a 2011-es népszámláláson, 
a lakosság 99,7 százaléka magyarnak 
vallotta magát.

 Erdélyi tudósítások 2021. január 26.
kedd

Uniós oltóanyag-mizéria

Szép és ambiciózus terv az Európai Bizottság részéről az a 
javaslat, hogy nyár végére a tagállamok oltsák be polgáraik 
70 százalékát a koronavírus elleni vakcinával, hiszen ezzel 
sikerülne elérni a kollektív immunitást. Csak az a gond, hogy 
ez egyelőre elérhetetlennek tűnik – és részben éppen az Eu-
rópai Bizottság miatt. Az persze dicséretes, hogy a brüsszeli 
testület több gyártóval is előzetes megállapodást kötött, és 
elméletileg mintegy két és félmilliárd vakcina megvásárlá-
sáról egyeztek meg. Ám attól, hogy Ursula von der Leyen bi-
zottsági elnök diadalmasan bejelenti, hogy elméletben több 
mint kétmilliárd oltásból gazdálkodhatunk, a nagyváradi, 
kolozsvári vagy csíkszeredai oltópontokon még mindig csak 
korlátozott számban lehet az embereket oltani, mivel a csak 
elméletben létező vakcinák a lehető legritkábban szoktak 
hatásosak lenni.
Az EU hátrányba került a vakcinák világpiacán. Miközben az-
zal döngetik a mellüket, milyen szép eredményeket értek el 
azáltal, hogy a brüsszeli illetékesek tárgyaltak a tagállamok 
helyett és nevében, most azzal szembesülnek az európai pol-
gárok százmilliói, hogy a gyártók képviselői csak a karjukat 
tudják széttárni, közben az előzetesen beígért mennyiségek 
töredékét szállítják. Charles Michel, az Európai Tanács elnö-
ke viszont erre annyit tud reagálni, hogy az asztalra csaptak a 
gyártókkal folytatott tárgyalások során. Ettől viszont egyelőre 
oltások nem érkeznek. A tagállami vezetők pedig háborog-
nak, és néhányan alternatívát próbálnak keresni. Tanulságos 
összehasonlítani egyébként azt, hogyan viszonyul a felhábo-
rító történésekhez a bukaresti és a budapesti kormány.

Miközben Bukarestben az oltási kampány koordinálására 
kinevezett illetékes a történtekhez csupán annyit kommentárt 
fűzött, hogy a Brüsszel által lekötött szállítmányok késése mi-
att február első két hetében „komplikálttá” válhat a helyzet, a 
magyar külügyminiszter csupán néhány órával később jelen-
tette be: egymillió ember immunissá tételére elegendő oltó-
anyagot vásároltak Oroszországból. Bukarest ezzel csupán 
a régi formáját hozta: ha az aktuális „birodalmi” központból 
beintenek, akkor még ilyen egészségügyi válsághelyzetben is 
meghunyászkodnak, és arra várnak, hogy a nagyok megold-
ják a helyzetet. Budapest ezzel szemben ismét „lázadozott” 
– aminek az eredménye egy saját hatáskörben megkötött 
vakcinaszerződés. Persze az sem mellékes szempont, hogy 
az orosz fél milyen gyorsan képes leszállítani a szerződésben 
szereplő mennyiséget, ugyanakkor ez nem változtat azon a té-
nyen, hogy a magyar állami vezetők legalább vették a fáradsá-
got, hogy megoldást találjanak a válsághelyzetre.

Most persze lehet politikai alapon fanyalogni, hogy a Puty-
in-barát magyar miniszterelnök ismét az oroszokkal trafi kál, 
illetve hogy az orosz vakcina kockázatosabb lehet, mint a 
nyugatiak. Ugyanakkor ezen az alapon Angela Merkel német 
kancellárt is nyugodtan „putyinistának” titulálhatja a fi ntorgó 
úri közönség, elvégre ő múlt héten azt jelentette be: a német 
egészségügyi hatóságok készek segítséget nyújtani az orosz 
gyártónak abban, hogy megkaphassa az EU-ban a forgalma-
zási engedélyt. Márpedig ez azt jelzi, hogy az EU igazi vezető-
jének számító Németország vezetője is arra a következtetésre 
jutott: komoly problémák vannak az Unió közös vakcinabe-
szerzési programjával, ezért szükségesek az új beszállítók. És 
ez egyúttal arra is alkalmas, hogy kifogja a szelet az aggódók 
vitorlájából, hiszen Merkelről talán még ők sem feltételeznék, 
hogy egy potenciálisan kockázatos vakcina uniós forgalmazá-
sához járuljon hozzá. Arról nem is beszélve, hogy nem az EB-t 
következetesen bíráló magyar kormány az egyetlen, amely 
felemelte a szavát a vakcinabeszerzéshez kapcsolódó visz-
szásságok miatt. Az osztrák kancellár is panaszkodott, és az 
újabb vakcinák engedélyezésének felgyorsítására szólította 
az uniós illetékeseket, az olasz kormány pedig jogi lépésekre 
készül a késlekedések miatt. Mielőtt valakiben fölmerülne, 
hogy EU-ellenesek lennénk, gyorsan szögezzük le: szó sincs 
róla, az Unió gazdasági közösségként képes jól és minden 
tagállam számára előnyöket biztosítva működni. A jelenlegi 
Európai Bizottság viszont rövid időn belül másodszor okozott 
csalódást az európai polgároknak. Először „csak” az őshonos 
kisebbségek mintegy 50 millió fős közösségének, amikor érde-
mi indoklás és vizsgálat nélkül lesöpörte az asztalról a kisebb-
ségek jogainak számonkérhető módon történő uniós szavatolá-
sát kérő polgári kezdeményezést.

Ezúttal viszont minden uniós polgárnak innia kell a levét 
annak, hogy az elvileg a 27-eket képviselő testület képtelen 
volt hatékonyan intézkedni. Emiatt pedig már Izrael, illet-
ve az EU-ból sajnálatos módon távozó Egyesült Királyság is 
több kört vert az Unióra a járvány visszaszorításáért zajló 
küzdelemben.
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Megnyílt a székelyvarsági sípálya
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A közepes nehézségi fokú, 1050 méter hosszú székelyvarsági sípályát kétüléses libegő, öt hóágyú szolgálja ki

 » PAP MELINDA

Lehullt egy vakolatdarab a pár éve 
felújított nagyváradi Poynár-házról. 

A Bémer  téren található szecessziós 
palota az elsők között újult meg az ön-
kormányzat homlokzatfelújítási prog-
ramja keretében. Egy nagyváradi la-
kos tette közzé közösségi oldalán, 
hogy épp arra járt, amikor vasárnap 
lehullt egy vakolatdarab az ingatlan-
ról. A férfi  szerint csak a szerencsén 
múlt, hogy a málló vakolatdarab nem 
esett az ő és kisgyereke fejére, amikor 
elhaladtak a szecessziós palota alatt. 
A poszt számos nagyváradi haragját 
kiváltotta, a Poynár-ház ugyanis az 

egyik első olyan nagyváradi szecesz-
sziós palota, mely a helyi önkormány-
zat által elindított homlokzatfelújítási 
program keretében újult meg pár 
évvel ezelőtt.

A Bémer tér (Piața Ferdinand) 
emblematikus saroképülete erede-
tileg 1907-ben, két hónap alatt ké-
szült el Sztarill Ferenc építész tervei 
alapján. A belvárosi épület legjel-
legzetesebb eleme a hagymasisak-
kal fedett sarki torony, melynek a 
koronázópárkány fölé emelkedő 
szintjén leveles, bimbós fejezetű 
törpe féloszlopok futnak körbe. Az 
oldalhomlokzatok és a torony első 
emeletén négyszögű ablakok, a má-

sodikon pedig félköríves ablakok 
sora húzódik. Az ablakok könyök-
lője egyszerű gyámokkal van alá-
támasztva, körülöttük pedig szege-
csekre emlékeztető díszítés jelenik 
meg. Hasonló gömbök húzódnak az 
övpárkány alatt, azonban eredetileg 
az épület több részén is jelen voltak.

A Poynár-ház korszerűsítése óta 
több tucat belvárosi szecessziós 
palota újult meg az elmúlt években 
Nagyváradon, egyes szakemberek 
azonban többször is kifogásolták 
a munkálatok minőségét. A gyanút 
az is táplálta, hogy a számos felújí-
tási munkálat miatt nehéz volt hoz-
záértő kivitelezőt találni.

Máris mállik a vakolat a felújított váradi palotáról




