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Az eseményen felszóla-
ló európai kisebbsége-
ket képviselő politikusok 

egyetértettek abban, hogy fel 
kell számolni a közösségei-
ket hátrányosan érintő egyen-
lőtlenségeket, erre hivatott a 
Minority SafePack polgári kez-
deményezés. A kongresszus 
résztvevőit a magyar kormány 
képviselői is köszöntötték.

Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes – a kongresszuson 
felolvasott üzenetében – gra-
tulált a FUEN-nek a Minority 
SafePack európai polgári kez-
deményezéshez, és nyomatéko-
sította: itt az ideje annak, hogy a 
nemzeti kisebbségek ügyét eu-
rópai szinten is megtárgyalják. 
A kongresszust köszöntő Potápi 
Árpád János nemzetpolitikáért 
felelős államtitkár azt hangsú-
lyozta, hogy Magyarország kiáll 
a nemzetközi fórumokon a ki-
sebbségeket megillető jogokért. 
Ezért vett részt a kezdeménye-
zők oldalán az Európai Bizott-
ság elleni pereskedésben, mely 
végül a polgári kezdeménye-

zés bejegyzéséhez vezetett. Az 
államtitkár megerősítette, Ma-
gyarország és a határain kívül 
élő nemzetrészek kiveszik a ré-
szüket az egymillió aláírás ösz-
szegyűjtéséből.

Akik távol maradtak

Vincze Loránt, a FUEN elnö-
ke köszöntő beszédében ugyan-
akkor szóvá tette, hogy dacára 
annak, hogy Románia példaér-
tékűnek tartja a kisebbségpoli-
tikáját, a román állam meghívott 
képviselői távol maradtak a ren-
dezvényről. Mint részletezte: 
sajnálatos, hogy olyan ország-
ként kell beszélnie Romániáról, 

amely elutasítja a párbeszédet, 
amikor kollektív jogokról, egy 
közösség zászlóhasználatáról 
vagy az anyanyelv-használati 
esélyegyenlőségről van szó. 

A korrupcióellenes harc ürügy

Kelemen Hunor, az RMDSZ 
elnöke kijelentette: a NATO-, 
majd EU-csatlakozás idején 
tapasztalt kisebbségbarát ro-
mán intézkedések kora lejárt, 
és elkezdődött egy visszaren-
deződési folyamat. Mint kifej-
tette: ennek részben az is az 
oka, hogy nincs ellenőrzés, 
már nem figyeli senki, hogy 
mit kellene betartani. „Az igaz-

ságszolgáltatást és az erőszak-
szervezeteket vetik be ellenünk. 
A korrupcióellenes harc ürügy, 
hogy személyeket és intézmé-
nyeket tiporjanak el” – jelentet-
te ki a szövetség elnöke.

Biró Zsolt, az MPP elnöke ar-
ra emlékeztetett, hogy Románia 
számtalan esetben felemelte a 
hangját a többsebességes Euró-
pa ellen. Úgy vélte, a kisebbség-
politikában sem megengedhető 
a többsebességes Európa, és az 
erdélyi magyarok ugyanazokat 
a jogokat kérik, amelyekkel pél-
dául a dél-tiroli osztrákok ren-
delkeznek Olaszországban.
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A csíki óvodásoknak, iskolá-
soknak lehetőségük volt játé-
kos formában megtapasztalni, 
hogy milyen lehet fogyatékkal 
élni a Mindannyian mások va-
gyunk elnevezésű figyelemfel-
keltő nap során, amelyet tegnap 
tartottak meg a Vár téren a 
Gyulafehérvári Caritas Szent 
Ágoston Nappali Foglalkoztató 
szervezésében.

„Az a célunk, hogy a gyer-
mekek játékosan, könnyedén 
tapasztalják meg a mássá-
got, hiszen a fogyatékkal élők 
élete sem mindig szürke. Azt 
szerettük volna, hogy a rendez-
vénynek jó hangulata legyen” 
– osztotta meg Váta Emese 
szervező. Számos óvodai és is-
kolai csoport járta hosszan a 
különböző sérültség mentén 
kialakított szigeteket. Többek 
között kipróbálhatták, hogy mi-
lyen hallás, látás nélkül az élet, 
vagy milyen mozgássérültként 
közlekedni. Megtapasztalhat-
ták azt is, hogy milyen kapcso-
latot teremteni értelmi sérült, 
autista gyermekekkel. „Nagyon 
furcsa” – ez volt annak a di-
áklánynak a reakciója, akinek 
bekötött szemmel kellett vé-
gigmennie egy akadálypályán 

kísérettel, megtapasztalta, mi-
lyen nemlátóként járni. Má-
sok szájukban tartott ecsettel 
igyekeztek festeni, vagy man-
kós bottal próbáltak meg közle-
kedni, ugyanakkor arra is volt 
lehetőség, hogy a jelnyelvből 
sajátítsanak el néhány mozdu-
latot, a némákkal való kommu-
nikáció elősegítésére. „Évről 
évre arra törekszünk, hogy 
a sérültségi szigeteken belül 
mindig más témát dolgozzunk 

fel, és új játékokba vonjuk be 
az idelátogatókat” – tette hoz-
zá Váta. A Mindannyian mások 
vagyunk elnevezésű akcióju-
kat már nyolcadik alkalommal 
szervezték meg, minden évben 
több száz óvodásnak és isko-
lásnak adva lehetőséget, hogy 
betekintést nyerjenek leg-
alább egy napra a fogyatékkal 
élők életébe.

BARABÁS HAJNAL

Játékosan megtapasztalni a másságot

Kipróbálhatták, hogy milyen mozgássérültként közlekedni

FOTÓ: GECSE NOÉMI

FOTÓ: MIHÁLY LÁSZLÓ

Olaj- és 
hulladékgyűjtés
Szombaton, május 20-án 26. 
alkalommal szervez Csíksze-
redában olaj- és hulladékgyűj-
tést a Zöld SzékelyFöld Egye-
sület. A szombati gyűjtésre a 
már megszokott helyszíneken 
kerül sor 10 és 14 óra között: 
az Óceán Abc-nél, a Kalász 
lakótelepi lépcső felső sza-
kaszánál, a Tudor lakótelepi 
József Attila Általános Iskola 
szomszédságában találha-
tó parkolónál és a Sapientia 
egyetem szomszédságában. 
A gyűjtőpontoknál leadható 
a használt étolaj, papír, mű-
anyag, elem, fém, villanyégő, 
neon, elektronikai hulladék. 
Ugyanakkor továbbra is fel-
kínálják a lehetőséget, hogy 
a megunt, de még működő 
kisebb tárgyaikat adományoz-
zák az egyesületnek, és ők 
megpróbálják olyan szemé-
lyekhez eljuttatni, akik még 
hasznukat vehetik. 

Bukás után sikeres 
versenyvizsga
Lezárult a megyei egészség-
biztosító pénztárak elnök-
vezérigazgatói tisztségeinek 
betöltésére meghirdetett ver-
senyvizsga az Országos Egész-
ségbiztosító Pénztár szerve-
zésében. A megyéből csak a 
korábbi elnök-vezérigazgató, 
Duda Tihamér pályázta meg a 
tisztséget, aki azonban a múlt 
heti írásbeli vizsgán nem sze-
rezte meg az átmenő minősí-
téshez megkövetelt 70 pontot. 
Az intézményvezető óvást 
emelt az eredmény ellen, 
amelyet kedvezően bíráltak 
el, és a korábban megszerzett 
66 pontját 70-re emelték. Ezt 
követően a szóbeli meghallga-
táson 90 pontot kapott, így a 
Hargita Megyei Egészségbizto-
sító Pénztár elnök-vezérigaz-
gatói tisztségét a továbbiak-
ban is ő töltheti be. 




