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Politika a focipályán

Pénteken elkezdődik a labdarúgás egy hó-
napig tartó ünnepe. A koronavírus-járvány 
miatt egy évet halasztott, de most már nézők 
előtt zajló Európa-bajnoksággal beköszönt 
a normalitás. Emberek millióin uralkodik el 
egy hónapon keresztül a semmivel sem ha-
sonlítható, bizsergető izgalom. A foci nem 
játék, hanem életérzés azoknak, akik rajon-
ganak érte. Lelkesedésük a kívülállók nagy 
tömegét is megérinti, magával ragadja. 

Szép új világunkban egy ünnep közeledtét 
nemcsak az ünneplőbe öltözés, a készülő-
dés előzi meg, hanem a hangos, hisztérikus 
ünneprontás is. Megszokhattuk már, mégis 
nehéz ezt elfogadni. A politika évtizedek 
óta megjelent a nagy sportrendezvényeken, 
s a legkülönbözőbb formákban igyekezett 
fontoskodni ott, ahol amúgy semmi keres-
nivalója nem lenne. Most éppen az Egyesült 
Államokat is megosztó Black Lives Matter 
(A fekete életek számítanak) mozgalom, s 
a mögötte felsorakozó liberális politikum 
döntötte el, hogy benyomul az európai köz-
életben hagyományosan fontos szerepet 
betöltő foci világába. A térdelő labdarúgók 
a jó fi úk, az állva maradók a rosszak, a tap-
soló nézők a fejlődő civilizációt, a térdelő-
ket füttyszóval elítélő közönség pedig a 
sötét múltat képviselik, és rasszisták – szól 
a radikális amerikai szervezet európai ra-
jongóinak verdiktje, és ehhez egyre többen 
alkalmazkodnak, tartva a megbélyegzéstől.   

Az európai labdarúgó-szövetség, az UEFA 
tétlenül nézi ezt a szánalmas, kiprovokált játé-
kot, amely jó eséllyel az egész Európa-bajnok-
ságra rátelepedhet. Tényleg szükség van erre? 
Az UEFA könnyen véget vethetne a pályákra, 
stadionokba beszivárgott politikának: csak 
követnie kellene a Nemzetközi Olimpiai Bizott-
ságot (NOB), amely időben felismerte, hogy a 
feketék állítólagos jogvédelmére hivatkozók a 
tokiói olimpiát is harci tereppé változtathatják. 
A NOB éppen ezért egyértelmű döntést hozott: 
nem viselhetnek Black Lives Matter feliratú ru-
házatot a nyári olimpiai játékokon, tilos lesz 
majd térdelni, illetve ökölfelemeléssel tilta-
kozni. Ezek a véleménynyilvánítások azonnali 
büntetést eredményezhetnek. A döntéshozók 
ezzel egyébként nem tesznek mást, mint ér-
vényt kívánnak szerezni a játékok 50. cikke-
lyének, amely tiltja a politikai vagy társadalmi 
ügyekkel kapcsolatos tiltakozásokat. Az emlí-
tett cikkely ugyanis tilt mindenfajta politikai, 
vallási vagy faji propagandát a helyszíneken és 
bármely más olimpiai rendezvényen. Az UEFA 
szabályai ebben a tekintetben úgyszintén vilá-
gosak: nem engedik a politizálást a pályán és 
a stadionban.

Az európai labdarúgó-szövetség a tér-
delősdi engedélyezésével saját szabályait 
szegi meg, s ami ennél sokkal szomorúbb, 
azt kockáztatja, hogy a foci ünnepének 
számító Európa-bajnokság azok játszótere 
legyen, akiket nem a labdarúgás, a sport 
érdekel, hanem refl ektorfényben érvénye-
síthető politikai érdekeik.

Új megyei és városi RMDSZ-el-
nököt választottak Brassóban a 
tavaly elbukott önkormányzati 
voksolás után, amikor is egyik 
önkormányzatba sem jutott be 
tanácsos a tulipános listáról. 
Mindkét új vezető abban bízik, 
hogy jobbá tehetik a brassói, a 
barcasági magyarok életét. A 
hogyanokról faggattuk Kirsch 
Gábor megyei és Toró Tamás 
városi RMDSZ-elnököt.
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A tavalyi sikertelen önkormány-
zati választási eredmények 
miatt kötelező módon ki kel-

lett írni a tisztújítást a Brassó megyei 
RMDSZ területi szervezeténél. A múlt 
héten megtörtént az elnökváltás: a 
Brassó megyei küldöttek gyűlése Ki-
rsch Gábornak szavazott bizalmat, ő 
váltja Kovács Attilát, aki alulmaradt 
a megméretkezésen. Az új elnök la-
punknak elmondta, a legfontosabb 
irányelve, hogy mindig legyenek ré-
sen, minden lehetőséget ragadjanak 
meg, amivel jobbá tehetik a brassói, a 
barcasági magyarok életét.

Mint ismeretes, a tavalyi önkor-
mányzati választásokon a Brassó me-
gyei RMDSZ sem Brassó város, sem a 

megye önkormányzati testületébe nem 
jutott be, a megyében egyetlen polgár-
mesteri tisztséget szereztek, Alsórá-
koson. Az RMDSZ Szövetségi Állandó 
Tanácsa december elején eldöntötte, 
hogy a sikertelen választások miatt 
hat hónapon belül tisztújítást kell kiír-
ni a Temes és Brassó megyei, valamint 
Nagybánya és történelmi Máramaros 
területi szervezeteinél, a tisztújításig 
ideiglenes elnököket nevesítettek.

„A barcasági magyarság 
változást akart”
A Brassó megyei küldöttgyűlés június 
5-én Kirsch Gábor művelődésszervező-
nek szavazott bizalmat, aki korábban 
évekig a megyei szervezet ügyvezető 
elnöki tisztségét is betöltötte. „Nincs 
könnyű helyzetben a Brassó megyei 
RMDSZ, nem úgy kell kiértékelni a vá-
lasztási eredményeket, hogy hányan 
mentünk el szavazni, hanem hogy 
nem sikerült semmilyen fontos tisztsé-
get megszerezni. Korábban az RMDSZ-

nek volt brassói alpolgármestere, a 
megyei közgyűlésben alelnöke, továb-
bi három-négy településen polgármes-
tere. Most egyetlen polgármesterünk 
van, Alsórákoson. A barcasági ma-
gyarság a választásokon jelezte, hogy 
változást akar” – mondta lapunknak 
az új megyei elnök.

Kirsch Gábor hangsúlyozta, van jö-
vőképük, bár Brassó megyében meg-
fogyatkozott az elmúlt tíz évben a 
magyarság. A 2011-es népszámláláson 
40 ezren vallották magyar nemzeti-
ségűnek magukat, most mintegy 30 
ezren lehetnek. De még ez is egy erős 
szórványközösség: a 30 ezer brassói, 
barcasági magyar ember többet érde-
mel, mint amit eddig kapott – mondta 
a politikus, akinek legfontosabb vezé-
relve, hogy állandóan résen kell lenni, 
minden lehetőséget meg kell ragadni, 
hogy minél élhetőbb legyen a térség. 
Ilyen nehéz helyzetben „nem lehetünk 
kényelmesek”: a semmittevés nem 
opció, az alapoknál kell kezdeni, az 
óvodáknál-iskoláknál, de szorosabbra 
fűzik a kapcsolatot az egyházakkal, a 
civil szervezetekkel, vállalkozókkal, 
gazdákkal – tette hozzá.

Az új elnök fontosnak tartja ugyan-
akkor, hogy megszólítsák a fi atalokat, 
tájékoztassák őket a szervezet dönté-
seiről, és próbálják meggyőzni őket, 
hogy ne vándoroljanak ki, itthon ala-
pítsanak családot, hiszen Brassóban 
is vannak jól fi zetett munkahelyek, ott 
is lehet „élni és dolgozni”. Ugyanakkor 
Kirsch Gábor intenzívebb kapcsolatot 
szeretne a tömbben élőkkel, mert mint 
mondta: nem szabad ez a köldökzsinór 
elvékonyodjon, eltűnjön. „Nekünk kell 
a tömbben élőket meggyőzni, hogy ha 
ők passzívak, nem mennek el szavaz-
ni, minket, a végeken élőket fosztanak 
meg számtalan lehetőségtől” – szögez-
te le a Brassó megyei RMDSZ elnök.

Leképeznék megyei szintre 
a bukaresti megállapodást
Brassó város területi elnökének 
ugyanazon a tisztújító közgyűlésen 
Toró Tamást  (portrénkon) válasz-
tották, aki a korábbi mandátumban 
a város önkormányzati képviselő-
je volt, a Brassó Magyar Napok, a 
Brassói Magyar Színházi Fesztivál, 
a gyermekfesztivál szervezőjeként 

ismert. Lapunknak elmondta, ön-
kormányzati képviselőként rengeteg 
programot sikerült elindítani a ma-
gyar közösségnek, ezeket most már a 
politikai tisztséget kihasználva igyek-
szik kiteljesíteni. Példaként említette 
a magyar tagozatos iskolák, óvodák 
felújítását, ezen a téren ugyanis volt 
egy lemaradás – a városvezetés éve-
kig arra hivatkozott, hogy kisebb lét-
szám miatt kevesebb a fejkvóta. Sike-
rült kivívni a pozitív diszkriminációt, 
ezt az eredményt meg kell tartani. 
Arra is törekednek, hogy a város által 
fenntartott sportszakosztályokban le-
gyenek magyar ajkú szakemberek, ez-
zel megkönnyítve a magyar gyerekek 
helyzetét.

Toró Tamás nagy álma egy magyar 
színházi társulat létrehozása: meglá-
tása szerint ez jogos igénye a – megfo-
galmazása szerint – 8 ezer fős brassói 
és a 30 ezer fős barcasági magyarság-
nak, hiszen Gyergyószentmiklósnak, 
Kézdivásárhelynek, Aradnak, Temes-
várnak is van saját magyar társulata, 
és ott sem él több magyar nemzeti-
ségű. „Egy nyolcezres magyar közös-
ség választott politikai képviselőjeként 
kérhetem a brassói magyarok jussát. 
A kormánykoalíciós egyezség lekép-
ződik megyei szintre is, tárgyalásokat 
kell folytatnunk a megyei kormány-
pártok vezetőivel, az állami dekon-
centrált intézmények vezetőségében 
is szükség van magyar képviselőkre, 
hiszen olyan anomáliák vannak, hogy 
a nyugdíjpénztárnál nincs magyar 
nyelven beszélő tisztségviselő, miköz-
ben rengeteg idős magyar ember él a 
megyében” – részletezte Toró Tamás, 
aki szélesíteni szeretné a szervezet 
bázisát, munkacsoportokat, szakmai 
adatbázisokat hoz létre.
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 » Ilyen nehéz helyzetben 
„nem lehetünk kényelme-
sek”: a semmittevés nem 
opció, az alapoknál kell 
kezdeni, az óvodáknál-isko-
láknál, de szorosabbra fűzik 
a kapcsolatot az egyházak-
kal, a civil szervezetekkel, 
vállalkozókkal, gazdákkal – 
fogalmazott Kirsch Gábor.

Kirsch Gábor: nincs könnyű helyzetben a Brassó megyei RMDSZ
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Alig oltanak a háziorvosok
A háziorvosok kevesebb, mint egyharmada vállalt eddig 
szerepet a koronavírus elleni oltási kampányban: ők az im-
munizáltak alig több mint tíz százalékát oltották be az utób-
bi hónapban – derül ki a hivatalos statisztikákból. Mint 
ismeretes, a romániai háziorvosi rendelőkben május 4-én 
kezdték meg ezt igénylő pácienseik koronavírus elleni im-
munizálását, bevonásuktól pedig azt remélték a hatóságok, 
hogy azokhoz is eljuttatják a vakcinát, akik nem keresik fel 
a városi oltópontokat.  Az eltelt egy hónap alatt Romániá-
ban több mint egymillióval nőtt az immunizáltak száma, 
közülük alig 127 ezren kapták meg az oltást a háziorvosuk-
tól, többségük (58 százalékuk) a falusi rendelőkben. 




