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Décsei Atilla megyei tanácsost, a 
megyei szervezet elnökét ne-
vesítette alprefektusi tisztségre 
az RMDSZ Beszterce-Naszód 
megyében. Décsei a Krónikának 
elmondta: lemondása ellenére a 
szövetségnek a 12 év után vissza-
szerzett megyei tanácsi képvise-
letet is sikerül megőriznie.

 » PAP MELINDA, BÁLINT ESZTER

A tavaly szeptemberi helyható-
sági választásokon az RMDSZ 
részvételével román pártszö-

vetség színeiben megyei tanácsosi 
mandátumot szerzett Décsei Atillát 
jelöli alprefektusnak a szövetség Besz-
terce-Naszód megyében – derült ki a 
megyei szervezet Facebook-oldalán 
tegnap közzétett bejegyzésből.

Décsei Atilla 42 éves, 2010-től az 
RMDSZ Beszterce-Naszód megyei 
szervezetének elnöke. Tanulmánya-
it a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudo-
mányegyetem Kémia és Vegyész-
mérnöki Karán végezte, mesteri 
diplomáját környezetvédelemből 
szerezte. 2000–2007 között az ifj úsági 
szervezet tagjaként, majd alelnöke-
ként tevékenykedett. 2001-től tagja az 
érdekvédelmi szervezetnek, amely-
nek keretében a helyi szervezetekért 
felelős ügyvezető alelnök. 2010-ben 
választották az RMDSZ Beszter-
ce-Naszód megyei elnökévé. „Elnöki 
munkájának fő céljául tűzte ki, hogy 
megyei szinten visszaszerezze a ma-
gyar közösség képviseletét a megyei 

tanácsban. 12 év eredményes munka 
után sikerült ezt megvalósítani, és 
2020-tól az érdekvédelmi szervezet 
nevében megyei tanácsosként képvi-
seli a magyar közösséget” – olvasható 
a bejegyzésben. Eszerint Décseinek 
megfelelő tapasztalata van az alpre-
fektusi teendők ellátásához.

Szerencsés konstelláció
Décsei Atilla a Krónika kérdésére el-
mondta, a Megyei Állandó Tanács 
döntése, hogy őt nevesíti a Beszter-
ce-Naszód megyei alprefektusi tiszt-
ségre, az RMDSZ ügyvezető elnöksé-
gével való konzultáció után történt. 
„Nem volt könnyű döntés, hiszen az 
RMDSZ-nek a tavalyi év során sikerült 
visszakerülni a Beszterce-Naszód me-
gyei önkormányzatba. Viszont nem 
veszítjük el a megyei tanácsosságot, itt 
ugyanis épp az RMDSZ jelöltje, Antal 
Attila következik a listán, így megma-
rad a képviseletünk” – jelentette ki 
lapunknak Décsei, hozzátéve, hogy a 
megyei tanácsosság nem fér össze az 
alprefektusi tisztséggel, így neki le kell 
mondania mandátumáról.

Emlékeztetett, az RMDSZ tavaly 
szeptemberben a Szociáldemokrata 
Párt (PSD), a Liberálisok és Demok-
raták Szövetsége (ALDE) és Pro Ro-
mánia Párt alkotta koalíció negyedik 
tagjaként indult a helyhatósági vá-
lasztásokon, és jutott be több mint 
egy évtizedes kihagyás után a megyei 
önkormányzatba. Az, hogy visszalé-
pésével most épp az RMDSZ jelöltje 
következik a listán, szerencsés kons-
telláció eredménye. Ez azután állt 
elő, hogy az egyik PSD-s tanácsos 

parlamenti képviselői mandátumot 
szerzett, és helyére a legnagyobb el-
lenzéki párt nevesített új tanácsost. 
Így egy újabb visszalépésnél a szö-
vetség jelöltje következik. „Bárki is 
lépne vissza a koalíciós listáról, az 
RMDSZ tanácsosjelöltje következik, 
ez biztosítja a további részvételünket 
a megyei tanácsban. Ha ez nem így 
lett volna, nem vállaltam volna el az 
alprefektusi jelölést” – hangsúlyozta 
lapunknak a megyei elnök.

Lobbizni is fognak
Décsei Atilla kérdésünkre elmondta, 
az észak-erdélyi szórványmegyében 
a koalíciós tárgyalások eredménye-
ként a prefektust a Nemzeti Liberális 
Párt (PNL), míg a másik alprefektust 
az USR–PLUS-szövetség adja. A me-
gyei önkormányzatnak ezzel szem-
ben szociáldemokrata párti elnöke 
van Emil-Radu Moldovan személyé-
ben, aki a PSD–ALDE–Pro Romania–
RMDSZ-koalíció támogatásával jutott 
tisztségbe, és a koalíciónak többsége 
van a döntéshozó testületben is. Így 
az RMDSZ-es alprefektus akár egyfajta 
összekötő kapocs is lehet a két megyei 
intézmény között.

„Elsősorban a közösség érdekét kell 
képviselnünk, azért vállaljuk ezeket a 
tisztségeket, és ezzel bíztak meg a vá-
lasztóink is” – jelentette ki az alprefek-
tusi tisztség kapcsán Décsei. Ugyan-
akkor úgy vélte, mivel az RMDSZ 
kormányon van, a szövetség képvi-
selőinek kötelessége minél többet 
lobbizni a Beszterce-Naszód megyei 
magyarságért. Emlékeztetett, annak 
ellenére, hogy a helyhatósági válasz-
tásokon a szövetség a megyében és a 
megyeszékhelyen román pártokkal 
indult koalícióban, megyei viszonylat-
ban jobb eredményt ért el, mint négy 
évvel korábban, több településen van 
polgármestere, alpolgármestere, helyi 
önkormányzati képviselői.

„Vannak olyan települések, ahol 
nyolc év után kerültünk vissza a helyi 
tanácsba, és a megyei önkormányzat-
ba is 12 után sikerült visszajutni” – 
mutatott rá Décsei Atilla. Hozzátette, 
a megyeszékhelyt tavaly szeptember-
ben többéves próbálkozás után a PNL 
szerezte meg. A besztercei tanácsba 
az ellenzéki koalíciónak 5 tanácsost 
sikerült bejuttatni, ezek egyike az 
RMDSZ-es Máthé Attila, így a szövet-
ség az alig több mint ötszázalékos 
magyarsággal rendelkező Besztercén, 
illetve Beszterce-Naszód megyében 
is részt vesz a döntéshozatalban, és 
most alprefektusa is lesz.

Egyébként tegnap eldőlt az is, ki lesz 
a magyar alprefektus Temes megyé-
ben: az RMDSZ Megyei Állandó Taná-
csának határozata alapján a tisztséget 
Molnár András ügyvéd fogja betölteni.

Erdélyi tudósítások 2021. február 10.
szerda

Hová tűnt az
„ép testben ép lélek”?

Képlékeny és kiszámíthatatlan, mit diktál a jár-
ványhelyzet: ha szerencsésebb a csillagállás az 
adott településen, talán huzamosabb ideig lehet 
részük a diákoknak a személyes részvételű ok-
tatásban, ha pedig nem, akkor sajnos újra visz-
szakényszerülnek a képernyők mögé. Elkezdő-
dött a második félév szinte hajszálra ugyanazzal 
a bizonytalansággal, mint az előző. Mindeközben 
lassan egy éve tart a pandémia, ennyi idő pedig 
bőven elég volt arra, hogy levonható legyen az 
egyértelmű következtetés: több a negatív, mint a 
pozitív hozadéka az online iskolának a gyerme-
kek testi-lelki fejlődésére nézve.

Egy év alatt – tisztelet az őszi iskolába járás 
röpke időszaka kivételének – mindennapos meg-
szokássá vált, hogy reggel a paplan alól, álmos 
szemekkel kapcsolódik be a gyermek a tanórába. 
Vagy odafi gyel, vagy nem, üldögél egy helyben 
naphosszat pizsamában, sok esetben magányo-
san, képernyőről áramlik feléje az információ-
átadás és a számonkérés is. A kortársaival, taná-
raival való napi személyes találkozásai híján nem 
bontakozhat ki a szociális élete, a valós kommu-
nikációra felkészítő képessége alig fejlődik, és a 
többi. Nem csoda hát, hogy – miként felmérések 
is igazolják – az életszerű mindennapi cselekvé-
sek, a rendszeres mozgás hiányában egy év alatt 
megnőtt a szorongásos, depressziós, sőt az ön-
gyilkosság gondolatával foglalkozó gyermekek 
száma. De hát napnál világosabb: nem egészsé-
ges a fejlődő szervezet számára, hogy nélkülöz-
nie kelljen kortársai mindennapos társaságát, és 
naphosszat a lélektelen képernyőt bámulja. Gon-
doljunk csak vissza a boldog, járvány előtti „bé-
keidőkre”, amikor aggodalmaskodtunk, féltettük 
a gyermekeket a hosszas okostelefonozástól, 
fi lmnézéstől…

És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a 
gyermekkor – alapértelmezésben– a játékról, 
mozgásról szól, a szabadon rohangálásról, a kor-
társakkal való fi zikai versengésről, birkózásról, 
csapatjátékról, és még sorolhatnánk. Mindez im-
már egy éve csak korlátozottan lehet életük része, 
ez idő alatt a legtöbb gyerek nem végzett test-
mozgást, ami többek közt elhízáshoz, táplálko-
zási zavarokhoz, lelki problémákhoz is vezethet. 
Úgy tűnik, az „ép testben ép lélek” ókori intelmé-
től fényévnyi távolságra került mostani életünk. 
Aprócska öröm az ürömben, hogy – ha maszko-
san, távolságot, szigorú szabályokat betartva, ha 
ideiglenesen is – sok helyen visszatérhettek az 
igazi iskola közegébe a gyerekek.

Ajánlatos lenne józanul felmérni, hogy az adott 
körülmények és korlátok közepette van, aminek 
negatív hozadékait nem lehet meg nem történt-
té tenni, sem visszamenőleg korrigálni. Ilyen az, 
hogy szinte egy éven keresztül alaposan leszűkült 
a gyerekek szociális élete, csorbultak kommuni-
kációs és testmozgási lehetőségei, ennek pedig 
sajnos megvannak, meglesznek a következmé-
nyei. De azt is át kellene gondolni, mi az, amivel 
valamelyest ellensúlyozni lehet az esztendőnyi, 
képernyő elé kényszerült létforma negatívumait. 
Ha a szülő példát mutatva rendszeres mozgást ik-
tat be mindennapjaiba, és ha oda is fi gyel, hogy 
ne hiányozzon a rendszeres testedzés a család 
életmódjából, akkor a pandémia számos negatív 
hozadéka közül egyet talán kiküszöbölhet.
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Két tisztséget is nyer az RMDSZ
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Váltás. Décsei Atilla alprefektusi székre cseréli megyei tanácsosi mandátumát

 » BÁLINT ESZTER

A szülők nem kötelesek kitölteni 
azt a nyilatkozatot, ami lehetővé 

teszi, hogy elvégezzék gyerekükön 
a koronavírustesztet, ha tüneteket 
észlelnek náluk – nyilatkozta Sorin 
Cîmpeanu oktatási miniszter. Jelezte 
egyúttal: ilyen esetekben azonban 

a gyerekeknek 14 napra otthon kell 
maradniuk. Cîmpeanu beszélt arról 
is, hogy amennyiben a szülők támo-
gatják a gyerek letesztelését, akkor 
– amennyiben erre ott lehetőség van 
– az antigéngyorstesztet elvégezhetik 
az oktatási intézményben, ha viszont 
nincs orvosi rendelő, akkor a tesztelést 
a megyei közegészségügyi intézet vég-

zi. A tesztelést minden esetben a szülő 
jelenlétében erre jogosult egészség-
ügyi személyzet végzi. Amennyiben 
viszont a szülők nem egyeznek bele 
a tesztelésbe, úgy a gyereknek mini-
mum 14 napig otthon kell maradnia, 
fel kell venni a kapcsolatot a közegész-
ségügyi igazgatósággal és a háziorvos-
sal, hogy megállapítsák, mi az eljárás 

– húzta alá az oktatási tárca vezetője. A 
miniszter kitért arra is, hogy amennyi-
ben egy diáknak pozitív lesz a korona-
vírustesztje, akkor szülői jóváhagyás 
esetén szintén ingyen letesztelik azo-
kat az osztálytársait, akikkel közvetlen 
kapcsolatban volt. Cîmpeanu közölte, 
több mint egymillió tesztet osztottak 
szét a diákok tesztelésére.

Elutasíthatja a szülő a gyerek tesztelését, de akkor házi karantén jön

 » A tesztelést 
minden esetben 
a szülő jelenlété-
ben erre jogosult 
egészségügyi 
személyzet 
végzi. 




