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Valljuk be, olykor hajmeresztő tud lenni az a pök-
hendiség, arrogancia és nemtörődömség, amivel 
tanügyminisztereink viszonyulnak az oktatás egé-
széhez, kiváltképp annak húzódó-halasztódó, sok-
szor sokféleképpen elképzelt, de gyakorlatba még 
mindig nem ültetett reformjához. Kell ugyanis eny-
hén szólva némi hányavetiség ahhoz, hogy valaki, 
aki történetesen nemrég fél esztendeig birtokolta 
a miniszteri bársonyszéket, kijelentse: „mi, az ál-
lam azért akadályoztuk meg az oktatás bizonyos 
reformjait, mert így kényelmesebb volt számunk-
ra”. Emígy nyilvánult meg tegnap az állam szerep-
körét a sajátjával összemosó Liviu Pop, aki január-
ban adta át a stafétabotot szintén PSD-s és szin-
tén nem túl szakavatottnak tűnő utódjának, Valen-
tin Popának. (Jut eszünkbe: talán tévesen, de nem 
kisebb személyiségnek, mint XIV. Lajos francia ki-
rálynak tulajdonítják a nagyképű kijelentést, mi-
szerint „az állam én vagyok”).

Ha még emlékszünk, a sok-sok levitézlett tár-
cavezető közül Liviu Pop volt az, aki nem kevés-
bé pökhendi módon azt nyilatkozta tavaly: ha még 
hat évig miniszter maradhat, tízes osztályzatú-
ra tornáztatja fel a most még csak hetesre vizs-
gázó tanügyet. (Az exminiszter persze nem tűnt 
el végleg a süllyesztőben, jelenleg a szenátus ok-
tatásügyi szakbizottságának elnöke). Ha a reali-
tás talaján maradva belegondolunk a jelenlegi álla-
potokba, eltűnődhetünk azon: a jövőbeli történé-

sek science fictionszerű ködébe vész, hogy mikor 
és miként valósul meg a valódi reform. Persze tud-
juk, hogy a dolog soha nem egyszerű, se nem egy-
szerűsíthető: az oktatás egészének reformját nem 
lehet csak úgy ukmukfukk csekély negyedszázad 
alatt végrehajtani, jóval több idő kell ahhoz, és per-
sze a csillagok rendkívül ritka, lehetőleg minden 
tekintetben kedvező állása. Meglehetősen fárasz-
tó lenne felsorolni, hogy 1990 óta hány minisztert 
fogyasztott el a rendszer, hány meg hány reform- 
és módosítástervezet látott napvilágot, majd ke-
rült a süllyesztőbe, hány hamvába holt elképze-
lés született.

De a nap mint nap az iskolában görnyedő diák-
nak, a katedránál álló pedagógusnak és az oktatás 
rákfenéit a bőrén érző szülőnek nem is kell bele-
látnia az érdeklabirintusokba és háttérmozgások-
ba. Elég, ha érzékeli: az elmúlt években-évtizedek-
ben sokat nem változott érdemben a tanügy, nem 
lett könnyebb az iskolatáska, nem lett kevesebb a 
biflázandó információmennyiség, még mindig nem 
születtek korszerű tankönyvek, nem lett magasabb 
színvonalú a pedagógusképzés. És továbbra is szél-
sebesen veszik az irányt külföld felé a frissen vég-
zettek és a fiatalok, akik szinte mindvégig utáltak is-
kolába járni. Kényelem, arrogancia, csillagállás ide 
vagy oda, ezen kellene változtatni végre, tisztelt 
döntéshozók, bársonyszékben üldögélők, levitéz-
lett és eljövendő miniszter hölgyek és urak.

Tanügyi csillagállások és arroganciák

VE
Zé

rC
ikk

KIss
JudIt

Ember- és kábítószer-kereskedő hálózatot lepleztek le az ügyészek és a rendőrök

Maratoni razzia bűnbandáknál

Átfogó  razziát tartott tegnap 
a szervezettbűnözés- és ter-
rorizmusellenes ügyészség 

(DIICOT), valamint a rendőrség: a 
hatóságok Bukarestben és 28 megyé-
ben tartottak házkutatásokat, az ak-
ció során kábítószer- és emberkeres-
kedelemmel foglalkozó bűnbandát 
lepleztek le. Sajtóbeszámolók sze-
rint az ügyben Temesváron tanu-
ló jog- és orvostanhallgatók, továbbá 
az európai viszonylatban is hírhedt 
târgoviştei alvilági Ghenosu-klán 
tagjai is érintettek. A hatóságok által 
Z napnak nevezett razzia keretében 
Erdélyben Temes, Bihar, Szatmár, 
Kolozs, Kovászna, Brassó, Hunyad, 
Szilágy és Beszterce-Naszód megyé-
ben vizsgálódtak. Országszerte ösz-
szesen 238 házkutatást végeztek, és 
290 személy kihallgatását rendelték 
el, a gyanúsítottak száma pedig 227. 
A News.ro hírügynökség ügyészségi 
forrásoktól úgy tudja: a Temesváron 
folytatott közel félszáz házkutatás 
többségét az egyetemi campusban 
végezték, az érintett hallgatók nagy 
része pedig Târgu Jiu-i. Az értesülé-
sek szerint többen a jellemzően tör-
vénytelen tevékenységekre hasz-
nált sötét weben szereztek be illegá-
lis szereket. Temesváron mintegy öt-
ven személyt idéztek be kihallgatás-
ra, akik a gyanú szerint nemcsak az 
országban, hanem nemzetközi szin-
ten foglalkoztak kábítószer-kereske-

delemmel, elsősorban marihuánát és 
Ecstasy tablettákat vásároltak, adtak 
el, illetve fogyasztottak.

Az ügyészségi források azt is kö-
zölték: tulajdonképpen két, 2016 óta 
működő bűnbandáról van szó, ame-
lyek egymást is ellátták különfé-
le szerekkel, sőt az emberkereske-
delem terén is „osztoztak”. A ható-
ságok közölték: a bűnözők kiskorú-
akkal is kereskedtek, illetve prosti-
túcióra kényszerítették őket. A ta-
gokat adócsalással, pénzmosással, 
okirat-hamisítással, informatikai 
rendszerekhez való jogtalan hozzá-
féréssel, elektronikus fizetőeszkö-
zök hamisításával és forgalmazá-

sával, valamint hamis tanúzással 
is gyanúsítják. Az ügyben össze-
sen húsz bűnvádi eljárást indítot-
tak. Az akció állítólag a târgoviştei 
alvilágban Ghenosuként emlegetett 
Florin Pârjolt is érinti, akit tavaly 
prostitúcióra való kényszerítés, in-
formatikai bűncselekmény és zsa-
rolás miatt tartóztattak le Francia-
országban.

Daniel Horodniceanu, a DIICOT 
főügyésze az akcióról azt nyilat-
kozta, hogy a bűnüldöző hatóságok 
erejére figyelmezteti a bűnszerve-
zeteket a Z nap művelete. „Figyel-
meztetni akartuk a bűnszervezete-
ket, hogy erősek vagyunk, megvan 

a kellő emberi, anyagi és műszaki 
erőforrásunk, hogy megbirkózzunk 
az országos szintű szervezett bű-
nözéssel. Ez a román állam erőtel-
jes figyelmeztetése” – nyilatkozta 
Horodniceanu az Agerpres hírügy-
nökségnek. A főügyész hozzátette, 
nagy erőfeszítésekre volt szükség 
egy ilyen szintű országos rajtaütés 
megszervezéséhez, ugyanakkor tu-
domása szerint ez a legnagyobb 
ilyen jellegű akció, amelyet ügyész-
ség végzett Romániában. Az akció-
ban több mint 600 hatósági alkalma-
zott vett részt.

 K. A.

Több mint kétszáz gya-

núsítottja van annak az 

ügynek, amelynek kereté-

ben tegnap maratoni raz-

ziát tartottak Bukarest-

ben és 28 megyében. Az 

ügyben temesvári egye-

temisták is érintettek, 

akik állítólag kábítószerrel 

kereskedtek.

Temesváron közel félszáz személyt idéztek be kihallgatásra, a gyanú szerint az egyetemisták kábítószert adtak el

Meghiúsult Floreáék 
terve prefektusügyben
Nem bólintott rá Călin Popescu- 
Tăriceanu, a kormányzó Liberá-
lisok és Demokraták Szövetsé-
gének (ALDE) vezetője a Nem-
zeti Liberális Pártból (PNL) ki-
lépett marosvásárhelyi csoport 
azon tervére, hogy az ALDE-hoz 
való csatlakozásukkal saját em-
berüket emeljék a prefektu-
si tisztségbe Maros megyében. 
A Vásárhelyi Hírlap értesülése 
szerint ez azt jelenti, hogy még-
sem Sorin Lazăr lesz az új kor-
mánymegbízott. 
Miután az akció meghiúsult, a 
korábban lemondott Lazărt az 
Aquaserv Maros megyei vízszol-
gáltató vállalat igazgatótaná-
csa tegnap visszahelyezte veze-
tői tisztségébe. Ezzel kudarcot 
vallott Dorin Florea polgármes-
ter és csapatának terve, hogy 
a pártváltás nyomán ők adják 
a prefektust. Lapunk úgy tud-
ja, arra nincs esély, hogy a PNL 
visszafogadja a korábban távo-
zottakat.  
Egyes hírek szerint Mircea 
Duşa volt szociáldemokrata 
védelmi miniszter neve is fel-
merült a prefektusi posztra. 
Duşát már 2013 óta folyamato-
san próbálja prefektusi pozíció-
ba emelni a PSD Maros megyei 
szervezete. A kormánybizto-
si posztot néhány évvel ezelőtt 
az RMDSZ is magának szeret-
te volna, de végül csak annyit 
tudott elérni, hogy ne Mircea 
Duşa legyen a prefektus. 
Az sem kizárt, hogy Lucian 
Goga, a Dăncilă-kabinet által 
egy hónappal ezelőtt „ideigle-
nesen” felmentett korábbi kor-
mánymegbízott kerül vissza a 
pozícióba. A leváltott prefektus 
korábban a magyar szempont-
ból fontos önkormányzati ha-
tározatokat menetrendszerű-
en megtámadta a közigazgatá-
si bíróságon. Goga ellenállásán 
bukott el több, a marosvásárhe-
lyi Római Katolikus Gimnázium 
helyzetének rendezésére vagy 
a kétnyelvű utcanévtáblák kihe-
lyezésére irányuló önkormány-
zati határozat. Jelenleg Nagy 
Zsigmond, az RMDSZ által jelölt 
alprefektus látja el a prefektusi 
feladatokat.    

PAtAKy István

Faültetési kampányt indított  
a Romsilva erdészeti hatóság 
A Romsilva országos erdésze-
ti igazgatóság nagyszabású faül-
tetési akciót szervezett az állami 
erdőkben, melyen 23 375 önkén-
tes vett részt – tájékoztatott teg-
nap az Agerpres. A Romsilva ada-
taiból kiderül, eddig a tavaszi er-
dősítési kampány során 3260 hek-
tár területet fásítottak, hét hektár 
erdőszegélyt hoztak létre, és 6578 
hektárnyi erdőben ültettek fiatal 
fákat, további 1449 hektáron egé-
szítették ki a meglévő, természe-
ti csapások következtében meg-
sérült területeket. „Fontos nevelő 
szerepük van ezeknek a megmoz-
dulásoknak, a diákok és egyetemi 
hallgatók megtanulhatják az er-
dészektől, hogyan kell facsemeté-
ket ültetni, de azt is, hogy a jövő-
ben hogyan védhetik meg erdein-
ket” – idézte az erdészeti igazga-
tóság közleményét a hírügynök-
ség. A Romsilva ugyanakkor 357 
000 facsemetét biztosított ingye-
nesen azon szervezetek és önkén-

tesek számára, akik az állami er-
dős területeken kívül szerettek 
volna fákat ültetni.

A közlemény szerint a több mint 
23 000 önkéntes közül 14 365 is-
kolás volt, 1930 pedagógus és 386 
egyetemi hallgató. További 6694 
önkéntes faültető különböző civil 
szervezetektől, helyi önkormány-
zatoktól, a környezetvédelmi őr-
ségtől, a környezetvédelmi ügy-
nökségtől, csendőrségtől, katona-
ságtól vagy a tűzoltóktól érkezett.

Az erdészeti igazgatóság továb-
bá bejelentette, hogy idén a tava-
szi és őszi faültetési akciók során 
12 881 hektár erdős területet fris-
sít fel mintegy 167,4 millió lejes 
költségvetésből. Az elmúlt 27 év-
ben a Romsilva több mint 540 000 
hektár erdőterületet ültetett újra. 
A Romsilva egyébként összesen 3,14 
millió hektár erdős területen gaz-
dálkodik. 
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