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REKLÁM

Hölgyeknek kínálunk 
ausztriai 

munkalehetőséget 
otthoni 

idősgondozásra.

Német nyelvtanfolya-
mokat és betegápolási 

képzést biztosítunk.

Telefonszám: 
0740-077491

Ingatlan
Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétányán egy kilenc-
emeletes tömbház hetedik emeletén 34 m2-es, más-
fél szobás garzon eladó. Ára: 38 000 euró. Telefon-
szám: 0745-330565 vagy 0755-911482.

Biró feljelentésre 
buzdítja a szülőket
A tanügyminiszter bosszújának 
nevezte csütörtöki marosvásár-
helyi sajtótájékoztatóján Biró 
Zsolt azt a sürgősségi rendele-
tet, amelynek egyik cikkelye elő-
írja, hogy a magyar tagozatos 
elemi osztályokban is román sza-
kos tanároknak kell oktatniuk az 
állam nyelvét. A Magyar Polgá-
ri Párt (MPP) elnöke leszögezte, 
alakulata is tiltakozik a nemrég 
született miniszteri rendelet el-
len, szerinte az oktatási minisz-
ter ezáltal „válaszolt” arra a fel-
jelentésre, amelyet a Kovászna 
és Hargita megyei érettségiző di-
ákok román jegyei kapcsán nyúj-
tott be Borboly Csaba az Orszá-
gos Diszkriminációellenes Ta-
nácshoz (CNCD). Mint ismert, a 
román érettségi dolgozatok új-
rajavítása után jelentős, eseten-
ként 2-3 jegynyi eltérés is volt az 
első és a második javítás között. 
Volt eset Sepsiszentgyörgyön, 
amikor egy diák első alkalommal 
3.80-at kapott, óvás és újrajaví-
tás után 6.95-öt.
Biró Zsolt elmondta, a tárcave-
zető nem egyeztetett a kisebb-
ségekért felelős szakemberek-
kel, nem tartotta be az ilyen elő-
írások elfogadása esetén előírt 
lépéseket. A parlamenti képvi-
selő kiemelte: tiltakoztak a ren-
delet ellen, és kérték annak visz-
szavonását, s amennyiben ez 
nem történik meg, a parlament-
ben megpróbálják törölni a ma-
gyar diákokat és tanítókat diszk-
rimináló cikkelyt. Biró azt is el-
mondta, hogy a szülők és az 
érintett pedagógusok is felje-
lenthetik a rendelet miatt a mi-
nisztert a CNCD-nél, így próbál-
va meg elérni, hogy visszavon-
ják a cikkelyt. Az MPP elnöke úgy 
tudja, hogy Bihar és Kolozs me-
gye nagyobb városaiban már le-
osztották a román szaktaná-
rok nak az elemisek románórá-
it, s elképzelhető, hogy már jö-
vő héten tanítani fognak. Kérdé-
sünkre, hogy az MPP szerint mi-
lyen módon lehet javítani a ma-
gyar diákok románnyelv-tudá-
sát, Biró Zsolt elmondta, folytat-
ni kell az öt éve bevezetett prog-
ramot, amely alapján idegen 
nyelvként oktatják a román nyel-
vet, mert ez eredményesnek bi-
zonyul. „A mostani hatodikosok 
már idegen nyelvként tanulták 
a román nyelvet, s a felmérések 
azt bizonyítják, hogy ez eredmé-
nyes. Ezt kell folytatni” – véleke-
dett a pártelnök. 

SIMON VIRÁG

A szervezet szerint valótlan állítások alapján vetették el az autonómiastatútumot

Közvitán az SZNT válasza
A Székely Nemzeti Ta-

nács (SZNT) közvitára 

bocsátotta annak az ál-

lásfoglalásnak a terveze-

tét, melyben az autonó-

miatervezete parlamen-

ti elutasítása során felho-

zott érvekre válaszol.

A bukaresti törvényhozási ta-
nács által megfogalmazott ér-
veken alapulnak a Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT) szerint a 
parlamentben tavaly decemberben 
benyújtott székelyföldi autonómia-
statútum-tervezete elutasító határo-
zatok. Éppen ezért a szervezet úgy 
véli, a törvényszövegek jogharmoni-
zációját vizsgáló parlamenti szerv 
véleményezése tekinthető a román 
állam hivatalos álláspontjának. A 
szervezet szerint ez az álláspont 
számos tévedést, valótlan állítást és 
az európai értékrendtől idegen ér-
telmezést tartalmaz, melyek cáfola-
tának joga a székely közösséget ille-
ti meg. Ezért bocsátotta közvitára a 
törvényszövegek jogharmonizációját 
vizsgáló parlamenti szerv érveinek 
tételes cáfolatát. 

Az SZNT valótlan állításnak neve-
zi, hogy az autonómiastatútum tör-
vénytervezete „egy különálló állami 
entitás létrehozását célozza, amely 
az egységes román nemzetállammal 
párhuzamosan működne”. Közölte: 
valójában a törvénytervezet Romá-
nián belül hozna létre egy olyan köz-
igazgatási egységet, amely többlet-
hatáskörökkel rendelkezik, hogy az 
őshonos, többséget alkotó nemze-
ti közösség önazonosságának védel-
mét szavatolja. Hozzátette: Európá-
ban jelenleg is működnek területi au-

tonómiák olyan országokban, ame-
lyek szintén egységes és oszthatat-
lan nemzetállamoknak tekintik ma-
gukat. Az SZNT idézte ugyanakkor 
Románia 1954-es alkotmányát, mely 
„egységes, szuverén és független ál-
lamként” határozta meg az országot, 
de a „magyar népesség közigazgatá-
si-területi autonómiáját” is szavatol-
ta. Az SZNT szerint a román állam 
elutasító álláspontját megfogalma-
zó törvényhozási tanács úgy hivat-
kozik az Európa Tanács dokumen-
tumaira, mintha az ET elutasítaná a 
területi autonómia gyakorlatát. „Pa-
radox módon még az (ET) 2003/1334. 
számú határozatát is így értelmezi, 
amely a valóságban éppen a területi 

autonómiát ajánlja mint a konfliktu-
sok megelőzésének hosszú távú biz-
tosítékát” – áll az MTI által idézett do-
kumentumban. Az SZNT emlékeztet 
arra, hogy Románia az ET-hez tör-
ténő csatlakozásakor egyoldalú kö-
telezettséget vállalt az 1993/1201-es 
ajánlás teljesítésére, mely részévé 
vált az 1996-ban megkötött román–
magyar alapszerződésnek is, és ez-
által törvényerőre emelkedett Romá-
niában. Mint idézi, az ajánlás 11-ik 
szakasza így fogalmaz: „Azokban a 
körzetekben, ahol egy nemzeti ki-
sebbséghez tartozó személyek több-
séget alkotnak, ezen személyeknek 
jogukban áll, hogy sajátos történelmi 
és területi helyzetüknek megfelelő és 

az állam nemzeti törvénykezésével 
összhangban álló helyi vagy autonóm 
közigazgatási szervekkel vagy kü-
lönleges státusszal rendelkezzenek.”

Az SZNT arra kéri a székelyeket, 
az erdélyi magyarokat, hogy támo-
gassák aláírásukkal a román állam 
érvelésének cáfolatát, és ha észre-
vételeik vannak, ezeket továbbítsák 
az SZNT címére. A szervezet a vég-
legesített álláspontot a támogató alá-
írásokkal együtt fogja továbbítani Ro-
mánia kormányának és parlamentjé-
nek, tájékoztatásul pedig el fogja jut-
tatni a nemzetközi közösség külön-
böző fórumainak is.

KRÓNIKA

Büntetőjogi feljelentést készül tenni 
a bukaresti egészségügyi miniszté-
rium azok ellen, aki olyan informá-
ciókat terjesztettek, miszerint az ol-
tások hatástalanok, sőt veszélyesek 
– jelentette be Sorina Pintea egész-
ségügyi miniszter. Pintea kifejtet-
te, hogy csütörtökön az általa ve-

zetett szaktárca büntetőjogi felje-
lentést fog tenni azok ellen, akik a 
közterületeken kihelyezett plaká-
tokon, a lakosság postaládáiba do-
bott szóróla po kon és a közösségi ol-
dalakon az oltások hasznosságát ta-
gadó információkat terjesztettek. Az 
egészségügyi miniszter leszögez-

te, hogy a Romániában használt ol-
tóanyagokat a legmagasabb minő-
ségi szabványok alapján ellenőrzik. 
„Az egészségügyi minisztérium el-
határolódik az oltások hatékonyságát 
megkérdőjelező és az oltásokat ve-
szélyesként bemutató, félretájékoz-
tató és manipuláló kampánytól” – ol-

vasható a szaktárcának az Agerpres 
hírügynökség által idézett közlemé-
nyében. A minisztérium arra reagált, 
hogy az elmúlt időszakban Bukarest-
ben terjesztett szórólapokon olvas-
ható leírások szerint a védőoltások 
„rovarirtó szert tartalmaznak, elve-
télt magzatok sejtjeiből készülnek, és 
egy egész életre tönkretehetik a gye-
rekeket”. A brosúrákon ráadásul fel-
tüntették a román egészségügyi mi-
nisztérium és az Egyesült Nemze-
tek Nemzetközi Gyermeksegélyezé-
si Alapjának (UNICEF) logóját, azt 
a látszatot keltve, mintha az intéz-
mények folytatnának védőoltás-el-
lenes kampányt. A román egészség-
ügyi minisztérium leszögezi: az oltá-
sok hasznos voltát cáfoló kampány-
ban jogtalanul használják bizonyos 
intézmények vizuális megkülönböz-
tető jegyeit, és a közösségi oldala-
kon, plakátokon és szórólapokon ter-
jesztett hamis állítások félrevezetik 
a szülőket, a lakosság egészségét ve-
szélyeztetve. Mint ismeretes, Romá-
niában két éve, 2016 szeptemberében 
jelentettek kanyarójárványt, azóta 
több mint 15 ezer megbetegedést re-
gisztráltak – ebből 59 halálosnak bi-
zonyult –, mivel számos szülő megta-
gadta, hogy gyermekét beoltsák.

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Minisztériumi panasz a védőoltásokról terjedő álhírek ügyében

Az erdélyi magyarok aláírásával nyomatékosítaná az SZNT a román államnak címzett választ

A vakcinák hatékonyságát megkérdőjelező, félretájékoztató, manipuláló szórólapokat terjesztettek
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