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Oktatásfejlesztési, valamint 
karitatív célú beruházásokat is 
folytat Székelyudvarhelyen az 
Erdélyi Református Egyházkerü-
let. Az ingatlanvásárlást, építke-
zéseket felölelő munkálatokról 
a Hargita megyei városban 
számolt be Kató Béla püspök.

 » KUDELÁSZ NÓBEL

„S zékelyudvarhely iskola-
vá  ros, a református egy-
ház mindig is támogatta 

az oktatást, ma sem tehet másként” 
– szögezte le csütörtöki sajtótájékoz-
tatóján Kató Béla. Az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület püspöke a szé-
kely anyavárosban elmondta, akkora 
volumenű építkezésekbe fogtak a vá-
rosban, amelyeket „nem lehet nem 
észrevenni”. Elismerte, ezek zavar-
ják a szomszédokat, a városközpont 
életét, de mindez átmeneti, terveik 
az iskolák megőrzését, újak alapí-
tását célozzák. Rövidesen átadják a 
Márton Áron tér 6. szám alatti sarok-
épületet, amelyet eredetileg tanári és 
bérlakásoknak építettek; államosí-
tás előtt a kollégium tulajdona volt, 
majd sikerült azt visszaszerezni, 
megmenteni, korszerűsíteni. „Így 
megmarad a város főterének egyik 
emblematikus épületeként” – hang-
súlyozta püspök, hozzátéve, átadása 
után az egyházmegyei hivatal, né-
hány kiadandó irodahelyiség, vala-
mint a Baczkamadarasi Kis Gergely 
Református Kollégium tanárainak 

lakóhelyéül fog szolgálni. Emellett 
részben öregotthonként is működik 
majd, hiszen helyet kap benne idős-
gondozó is, ahol a diakóniával kötött 
szerződés alapján fogadják a jelent-
kezőket. Mintegy két évvel ezelőtt a 
Romániai Magyar Nemlátók Egyesü-
lete támogatási kérelemmel kereste 
meg a református egyházat, hogy 
iskolai tevékenységekre és felnőtt-
képzésre alkalmas helyiséggel segít-
se őket. Kató Béla elmondta, megvá-
sároltak az IKOS készruhagyár eladó 
ingatlanjaiból kettőt, ezek egyikében 
létesülhet egy központ, amelyben a 
továbbképzés történhet, illetve a má-
sikban osztálytermeket tudnak ki-
alakítani. A tervek megvannak erre, 
a kivitelezés van hátra – tette hozzá 
a püspök.

Szállodából diákotthon épül
Nagy léptékű munkálatok zajlanak 
a Baczkamadarasi Kis Gergely Re-
formátus Kollégium épülete mögötti 
területen: többfunkciós sportléte-
sítmény épül, továbbá új épület az 
elemi osztályoknak, óvoda, játszótér 
is helyet kap. A Kossuth Lajos utca 
29. szám alatti, műemlékvédelmi 
övezetben lévő ingatlant az építke-
zések idejére elbontották, de vissza-
építik. Mivel a vonatkozó törvények 
értelmében oda a tűzoltóautónak 
be kell jutnia, a bejáratát kissé át 
kell alakítani, de erre megvannak az 
engedélyek – ismertette Kató Béla. 
Hozzátette: a 90-es évek elején alapí-
tott, és azóta is a II. Rákóczi Ferenc 
utcai tömbház egyik lépcsőházá-
ban működő református diákotthon 

felújításra, átépítésre szorulna, ez 
azonban körülményes. Úgy döntöt-
tek, hogy „ki kell váltani az épületet, 
helyette másikat vásárolni”, ennek 
érdekében az egyház megvásárolta 
a Kossuth Lajos utcai, volt Európa 
Hotel épületét, ahol diákszállás és 
diákotthon fog működni.

A jelenleg zajló építkezések befe-
jeztével az új ingatlanok között egy 
óvodaépület is helyet kap. Arra a kér-
désre, miszerint ez nem nehezíti-e 
meg a városközpont amúgy is zsúfolt 
autós forgalmát, a püspök elmond-
ta: akik ide fognak járni, eddig is ide 
jártak, hiszen a Bethlen Gábor utca 
14. szám alatt működő, szintén a kol-
légiumhoz tartozó Napsugár óvoda 
költözik át. Juhász Ábel, a Reformá-
tus Diákotthon vezetője elmondta: 
ami az általa vezetett intézmény di-
ákjait illeti, ők is átköltöznek majd az 
új épületkomplexumba, de ők „eddig 
is gyalog jártak, ezután is így fognak 
ide jönni, a csúcsforgalomhoz tehát 
ők nem tesznek hozzá semmit”. Kató 
Béla arról is beszámolt, hogy a terü-
leten, ahol az építkezések zajlanak, 
40–50 férőhelyes parkolót is kialakí-
tanak, tehát inkább tehermentesítik 
majd a Kossuth Lajos utca és a város-
központ forgalmát, semmint terhel-
nék azt. „Nem új intézményt építünk 
fel, csupán átrendeződés történik” – 
fogalmazott a püspök.

Sportpálya a tornacsarnok 
tetején
A Benedek Elek Pedagógiai Líceum 
mögött lévő salakos sportpályát is 
belefoglalták az építkezési tervekbe, 
emiatt sok szülő, pedagógus aggó-
dik, hogy nem lesz hol szabadtéren 
sportolniuk az ebbe az iskolába járó 
gyermekeknek, illetve a líceum mé-
lyebben fekvő épületét beárnyékol-
hatja az új ingatlan. Várday Zsolt ter-
vező ismertette: a sportkomplexum 
elhelyezését és tájolását úgy határoz-
ták meg, hogy egyrészt megfeleljen 
az épületek közötti kötelező távolsá-
got szabályozó előírásoknak, más-
részt pedig ne árnyékolja a szomszé-
dos iskola termeit. Lesz sportpálya 
is, ez az új tornacsarnok tetején kap 
majd helyet. Tudomása szerint meg-
állapodás született a két intézmény 
között a létesítmény közös haszná-
latáról. „Hátha a két iskola megint 
egyesül, és akkor megoldják. Miért 
ne lehetnénk normálisak egyszer?” – 
fogalmazott Kató Béla püspök. Zörgő 
Noémi, a polgármesteri hivatal szóvi-
vője tisztázta: a terület koncesszióba 
(haszonbérbe) adásának az volt a fel-
tétele, hogy közösen használhassák.
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És ha kibékül a PNL
és az USR–PLUS?

Az elmúlt jó egy hét eseményei ismét csak bebizonyították, 
hogy sosem lehet eléggé túlbecsülni a román politikum vál-
sággerjesztő kapacitását: kulcsfontosságú helyzetekben 
mindig képes a legártalmasabb döntéseket meghozni. A két 
román kormánypárt, a PNL és az USR–PLUS közötti konfl iktus 
röpke néhány nap alatt totális belpolitikai háborúvá fajult, 
amelyre rátevődik a PNL tisztújító kongresszusán a pártelnö-
ki tisztségért induló Florin Cîțu miniszterelnök és az újrázni 
akaró Ludovic Orban jelenlegi pártelnök szintén gátlástalan-
ná eszkalálódott csatározása is. Az már egyértelmű, hogy 
mindkét félnek sikerült eltaktikáznia magát. Az USR–PLUS-
nak azzal, hogy még a bizalmatlansági indítvánnyal és a kor-
mányból való kilépéssel fenyegetés, majd ezen fenyegetések 
beváltása sem volt képes rábírni a PNL-t arra, hogy lemon-
dassa tisztségéből Florin Cîțut. A PNL-nek és a kormányfőnek 
pedig azáltal, hogy nem hitte el: ha Cîțu nem mond le, az 
USR–PLUS tényleg képes végső kenyértörésre vinni a dolgot, 
miután önérzetében mélységesen sértve érzi magát a vidék-
fejlesztési program elfogadását szabotáló igazságügy-mi-
nisztere menesztése miatt.

Ebben a helyzetben fölösleges egyetlen bűnbakot találni: 
a konfl iktusért annak minden résztvevője egyformán felelős. 
Az egyik oldalról a PNL, amelynek vezető politikusai egyre in-
kább olyan élet-halál küzdelemként tekintenek a pártelnöki 
tisztségért zajló versenyre, mintha az a parlamenti választá-
sokkal lenne egyenértékű. Ennek folyományaként Orban min-
dent megtesz a kormány bukása érdekében, miközben Cîțu 
saját pozíciójának megőrzése céljából még a bizalmatlansági 
indítvány parlamenti halogatásától sem retten vissza, hogy 
hivatalban levő kormányfőként nézhessen a választás elé. Az 
USR–PLUS hisztérikus viselkedésére sincs mentség. Az, hogy 
a konfl iktus kirobbanása után csupán két nappal már össze 
is bútorozott a szélsőséges AUR-ral, hogy bizalmatlansági in-
dítványt nyújtson be a kormány ellen, semmilyen érvvel nem 
védhető. Persze önmagában véve nem érthetetlen az egy-
másra találásuk: mindketten viszonylag újak a politikában, 
és mindkét alakulatot brutális küldetéstudattal verte meg a 
politika istene. Mindketten mélységes ideológiai hevülettel 
próbálják „megváltani” az országot: az AUR-osok a szélső-
jobb ideológia, míg az USR–PLUS-osok az eurokrácia neoli-
berális tálibjaiként.

A PSD eközben teljesen racionálisan viselkedik: nem akar 
döntőbíróként fellépni a kormánypártok küzdelmében, hagy-
ni szeretné, hogy tovább erodálják a saját népszerűségüket, 
és arra számít, hogy közben a saját népszerűség-növekedése 
folytatódik. Ezt követően pedig, ha sikerül előre hozott válasz-
tást kicsikarni, most, de azért inkább három év múlva már kor-
mányalakítási megbízásra számít – amelyben nem az RMDSZ 
az egyetlen lehetséges partner, hanem akár az AUR is, ame-
lyet az USR–PLUS méltóztatott immár szalonképessé tenni.

Érdekes a szintén koalíciós tag RMDSZ szerepe is. Már csak 
azért is, mert a két nagyobbik kormánypárt közötti konfl iktus 
mindkét kiváltó tényezője kapcsolódik hozzá: a vidékfejlesz-
tési programot ő kezdeményezte, és a bírák és ügyészek által 
elkövetett bűncselekményeket vizsgáló ügyészség felszámo-
lása kapcsán is a magyar szervezet és az USR–PLUS között 
robbant ki konfl iktus. Márpedig Dacian Cioloş, az USR–PLUS 
társ elnöke szerint a két témát összekapcsolták, és abban ál-
lapodtak meg, hogy a fejlesztési program csak akkor kerül na-
pirendre, ha az ügyészségről is sikerül megegyezni. 

Ehhez képest az RMDSZ jóformán az oldalvonalról asszisz-
tál a két másik párt háborújához. Ami nem is baj, csupán az 
a kár, hogy ez nem sokat segít a konfl iktus rendezésében. 
Ugyanakkor némileg kincstári optimizmusnak tűnik az, amiről 
Kelemen Hunor és Florin Cîțu is beszélt, nevezetesen, hogy 
még van visszaút, és helyreállhat a kormánykoalíció egysége. 
Mindez a bizalmatlansági indítvány nyomán kétségesnek tű-
nik, bár persze a politikában sohasem szabad kizárni semmi-
lyen lehetőséget. Ugyanakkor továbbra is fennáll majd az a 
probléma, amely valójában a jelenlegi konfl iktus gyökerét is 
képezi: hogy a PNL és az USR–PLUS is jórészt ugyanazon sza-
vazótábor voksaira hajt. Ezért aztán, ha esetleg – Cîțuval vagy 
nélküle – mégis újra összebútoroznak, az legfeljebb csak rövid 
távon jelent majd megoldást, és a koalíció stabilitása folya-
matosan kérdőjeles lesz. A mostani válság ugyanis rányomja 
majd a bélyegét az együttműködésre, hiszen sohasem lehet 
tudni, mikor milyen, jelentéktelennek tűnő ügy miatt esnek 
majd egymás torkának a kormánypártok. Ez pedig sebezhető-
vé teszi a kormányt, és kétségessé teszi a megbízhatóságát a 
külföldi politikai és gazdasági partnerek szemében.

Ennek a levét viszont nem csupán ők isszák majd, hanem az 
ország valamennyi polgára.
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Gálfi  Árpád polgármester és Kató Béla püspök a sajtótájékoztatón

 » KRÓNIKA

Két személyt súlyos állapotban, a 
SMURD rohammentő-szolgálat 

helikoptereivel szállítottak kórház-
ba azt követően, hogy csütörtökön 
délután árokba borult egy busz Bi-
har megyében, a 19-es főúton, Érmi-
hályfalva és Érkörtvélyes között. A 
Bihar megyei rendőrség tájékoztatá-
sa szerint 13.55-kor érkezett a hívás 
a 112-es sürgősségi hívószámra. Két 

tűzoltóautó, két műszaki mentő, egy 
több páciens szállítására alkalmas 
mentőautó, és a SMURD kilenc men-
tőautója indult a helyszínre, majd a 
rohammentő-szolgálat két helikop-
tere is odarepült.

A buszon 23-an utaztak, akik közül 
a Bihar Megyei Katasztrófavédelmi 
Felügyelőség (ISU) késő délutáni tá-
jékoztatása szerint 19 személy sérült 
meg. Tizenegyen csak könnyebben 
sérültek meg, vissza is utasították, 

hogy kórházba vigyék őket. Két áldo-
zat állapota nagyon súlyos, egyiküket 
a nagyváradi, a másikat kolozsvári 
kórház sürgősségi osztályára szál-
lították helikopterrel. Hat további 
sérültet vittek be a váradi sürgősség-
re, egy személy állapota súlyos, öt 
személy csak könnyebb sérüléseket 
szenvedett.

A rendőrség vizsgálatot indított a 
baleset pontos okainak felderítése ér-
dekében.

Árokba borult egy busz Bihar megyében




