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Romániát elmarasztaló ET-jelentés
Az Európa Tanács (ET) miniszteri bizottsága számos ajánlást fogalma-
zott meg Románia számára a kisebbségi jogok bővítése érdekében. Az 
ET egyebek mellett a romániai kisebbségi nyelvek hivatalos használa-
tának szélesítését szorgalmazta jelentésében. A dokumentum megálla-
pította: Romániának nem sikerült átültetni a gyakorlatba a nyelvi char-
tában szereplő előírásokat, éppen ezért a miniszteri tanács ajánlásokat 
fogalmazott meg. Ezek közül egyet már az előző ciklusban is javasoltak, 
azt, hogy csökkenteni kell Romániában a jelenlegi 20 százalékos anya-
nyelv-használati küszöböt. A jelentés szorgalmazza ugyanakkor a jelen-
tős számú magyar közösség által lakott településeken a magyar nyelvű 
utcanévtáblák kihelyezését, illetve bátorítja a hatóságokat, hogy a tömeg-
közlekedésben használt jelzéseket, formanyomtatványokat és közérde-
kű információkat is jelentessék meg magyar nyelven. Az ET szakértői 
aggasztónak találják az igazságszolgáltatási rendszerben tapasztalha-
tó hiányosságokat, szerintük a román hatóságoknak lehetővé kell tenni-
ük, hogy az érintettek anyanyelvükön nyújthassanak be dokumentációt, 
illetve joguk van tolmácsot is igényelni, de tisztázniuk kell a hatóságok-
nak, hogy ez a költség kit terhel.

Arafat egészségügyi reformot sürget
Az egészségügyi rendszert a lakosság igényeinek megfelelően kell tá-
mogatni és nem a szolgáltatók profitjának növelése érdekében, ugyanak-
kor radikális változásra van szükség az egészségügyi rendszert illetően, 
hogy a kereskedelmi érdekektől távol és a lakossághoz közel álljon – nyi-
latkozta Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi rész-
legének (DSU) vezetője. A DSU vezetője szerint a kereskedelmi egysé-
gek kiadásainak fedezését kiegészítő magánbiztosításokkal kellene bá-
torítani, hogy ezek ne versenyezzenek az állami egészségügyi rendszer-
rel, ugyanakkor külön kellene választani a kereskedelmi és az állami in-
tézményeket. Az orvosi személyzetnek pedig választania kellene, hogy a 
közintézményekben vagy magánklinikákon dolgoznak. Arafat szerint a 
sürgősségi ellátás kivételével nehézkes az egészségügyi rendszerhez va-
ló hozzáférés, a betegek bárhova is mennek, előbb-utóbb „kénytelenek sa-
ját zsebből jelentős összegeket kifizetni.

Keszeg Vilmos az EME új elnöke
Keszeg Vilmos néprajzkutatót, a Babeş-
Bolyai Tudományegyetem (BBTE) tanárát 
(képünkön) választotta elnökévé az erdé-
lyi magyar tudományos akadémia szerepét 
betöltő Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME). 
A közgyűlésen a leköszönő elnök, Sipos Gá-
bor az elmúlt két ciklusra visszatekintve a 
hagyományőrzés és a megújulás egységét 
tartotta a legfontosabbnak az egyesület éle-
tében. Kiemelte, a kutatóintézet történelmi, 
irodalomtörténeti és nyelvészeti részlegén folyó forrásfeltáró és kiadói 
munka határokon átnyúló jelentőségét, és úgy vélte: ennek további fenn-
tartása elsőrendű feladat. Az elnökké választott Keszeg Vilmos munkáját 
Bitay Enikő főtitkár, valamint Gyéresi Árpád, Kerekes László, Péntek Já-
nos és Sipos Gábor alelnökök segítik a következő négy évben.

Tovább terjed a kanyaró
Több mint kétszáz kanyarós megbetegedést és újabb halálesetet regiszt-
ráltak az elmúlt héten Romániában, ahol így 46-ra emelkedett a fertőző 
betegségben az elmúlt két évben meghalt emberek száma – derült ki az 
országos tisztiorvosi szolgálat (INSP) közzétett jelentéséből. A 46. áldozat 
egy Konstanca megyei kilenchónapos, a kora miatt még beoltatlan csecse-
mő. Az INSP szerint egy 47., Brăila megyei halálesetnél is kanyarós fertő-
zést gyanítanak, de ennek laboratóriumi igazolása még folyamatban van. 
Romániában a napokban éri el a 12 ezret a kanyarós esetek száma a be-
tegség két évvel ezelőtt kezdődött újbóli elterjedése óta, a fertőzések szá-
ma pedig ismét növekvő tendenciát mutat. Miután a betegség terjedése 
tavaly ősszel alábbhagyott és a heti megbetegedések száma 50 alá esett, 
március elején a heti összesítésekben ismét száznál több, március végé-
től pedig heti kétszázat is meghaladó fertőzésről közöltek adatokat, illet-
ve egyre gyakoribbak a halálos áldozatok.

Elhunyt Horváth Andor
Elhunyt 74 éves korában Karcagon Horváth Andor erdélyi magyar esszé-
író, műfordító, szerkesztő és egyetemi tanár. 1944-ben született Kolozs-
váron, középiskolai tanulmányait a Brassai Sámuel Líceumban végezte, 
1966-ban szerzett francia–magyar szakos tanári diplomát a kolozsvári 
Babeş-Bolyai Tudományegyetemen. Négy évig Tordán tanított, 1970-ben 
A Hét folyóirat belső munkatársa lett Bukarestben, 1975-től 1983-ig a lap 
főszerkesztő-helyettese, ezt követően a kolozsvári Művelődés szerkesz-
tőségébe került 1990-ig. 1990 januárjától 1992 szeptemberéig a román mű-
velődési minisztérium miniszterhelyettese, majd államtitkára volt. Hor-
váth Andor számos világirodalmi tárgyú esszé- és tanulmánykötet, tan-
könyv szerzője és társszerzője volt.

 Pszichés német beteg gázolt Münsterben
Nincs terrorizmusra utaló jel a Münsterben történt tömeges gázolás ügyé-
ben – jelentette ki Horst Seehofer német szövetségi belügyminiszter a 
szombaton történt bűncselekmény helyszínén. Herbert Reul észak-rajna-
vesztfáliai tartományi belügyminiszter hozzátette, a gázoló nagy valószí-
nűség szerint „egyedüli tettes volt, és német, nem pedig menekült”. A mi-
niszter szerint erős jelek utalnak arra, hogy az eset nincs kapcsolatban a 
„terrorista színtérrel”, és a gázoló egyedül hajtotta végre „a gyáva és bru-
tális bűncselekményt”. Azonban továbbra is minden lehetséges irányban 
nyomoznak. Az eddigi adatok szerint a gázoló minden bizonnyal egy 48 
éves német férfi volt. Kisbuszával emberek közé hajtott a münsteri belvá-
rosban, két embert megölt, több mint húszat megsebesített, majd végzett 
magával. Sajtójelentések szerint egy pszichés gondokkal küszködő, 1969-
ben született német férfi, Jens R. vezette a kisteherautót; az elkövető 2014-
ben és 2016-ban is pszichés gondokkal tűnt fel.

 Nem emeltek vádat nemi zaklatásért
Nem emel vádat a Los Angeles-i ügyészség James Toback amerikai for-
gatókönyvíró-rendező ellen, akit öt nő jelentett fel szexuális zaklatás 
miatt. Az ügyészség hétfői közleménye szerint négy esetben elévült a 
bűncselekmény, az ötödik esetben pedig a felperes nem jelent meg a bí-
róság előtt. Valószínűleg az ő ügyében is megtörtént az elévülés. A vá-
dak az 1978 és 2008 közötti időszakra nyúlnak vissza. A bírósági doku-
mentumok szerint a filmes vagy maga végzett önkielégítést a nők tár-
saságában, vagy őket kényszerítette maszturbálásra. Nemi erőszak-
ról nincs szó a feljelentésekben. A Los Angeles Times egy tavalyi cikké-
ben 38 nő vádolta meg szexuális zaklatással a rendezőt, s a cikk után 
további 200 nő jelentkezett a lapnál hasonló panasszal. A rendező taga-
dott minden vádat, részint egészségi állapotára hivatkozva, részint ar-
ra, hogy a Los Angeles Times által idézett nőkkel soha nem találkozott, 
„vagy ha mégis, akkor öt percnél kevesebb időre, mert nem emlékszik 
rájuk”. Toback 1991-ben Oscar-díjat kapott a Bugsy című gengszterfilm 
forgatókönyvéért.

 Javul a Szkripal család állapota 
Kiengedték a kórházból Julija Szkripalt, aki édesapjával, Szergej 
Szkripal egykori orosz–brit kettős ügynökkel együtt idegméreg-ható-
anyagtól szenvedett súlyos mérgezést március elején a délnyugat-ang-
liai Salisbury városában. A 66 éves Szergej Szkripalt – az orosz kato-
nai hírszerzés egykori ezredesét, aki kettős ügynökként a brit külső 
hírszerzésnek (MI6) is dolgozott – és lányát hetekig válságos állapot-
ban kezelték, de az utóbbi napokban mindkettőjük állapota gyorsan ja-
vult. Salisbury kórházának orvosigazgatója elmondta: Szergej Szkripal 
felépülése lassabban halad, mint lányáé, de remélhető, hogy „megfe-
lelő időben” ő is elhagyhatja a kórházat. Az orvosigazgató, Christine 
Blanshard megerősítette, hogy Szergej Szkripal és lánya idegméregtől 
szenvedett mérgezést. A brit állampolgárságú Szergej Szkripalt és lá-
nyát március 4-én találták eszméletlenül Salisbury belvárosi bevásárló-
központja előtt egy padon. London gyilkossági kísérletnek tartja a mér-
gezéses incidenst, amelyért Oroszországot tekinti felelősnek. Nagy-Bri-
tannia a múlt hónapban kiutasított 23 orosz diplomatát. A brit lépést to-
vábbi 26 ország követte hasonló kiutasításokkal; Washington 60 orosz 
diplomatát utasított ki. Moszkva ugyancsak diplomáciai kiutasítások-
kal és Oroszországban működő képviseletek, külföldi intézmények be-
zárásával válaszolt.

Vegyi támadás Szíriában

Legalább negyven ember halt fulladásos halált a Damaszkusz melletti 
Kelet-Gúta térség legnagyobb városa, Dúma ellen végrehajtott vegyi tá-
madás következtében – állította szombati jelentésében az al-Dzsazíra 
pánarab televíziós hírcsatorna. Nem tudni, hogy a harcoló felek közül me-
lyik vetette be a mérges klórgázt, az állami média a vegyi támadás tényét 
is tagadja. A szíriai lázadók utolsó erődítményeként szolgáló városban a 
Fehérsisakosok nevű híres szíriai mentőcsapat tagjai segédkeztek a mér-
gezést szenvedett túlélők ellátásában. A csapat tagjai holttestek fotóit mu-
tatták a sajtónak, az áldozatok között sok gyermek is van. A Fehérsisako-
sok szerint civil lakosok százai szenvedtek mérgezést. Miközben az ame-
rikai külügyminisztérium riasztónak nevezte a vegyi támadásról szóló je-
lentést, Oroszország valótlannak nevezte a híresztelést.
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