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Célegyenesbe fordult a küzdelem 
az RMDSZ európai parlamenti 
jelöltlistája befutónak tartott 
helyeiért. Amennyiben eléri az 
öt százalékos küszöböt a jövő év 
tavaszán esedékes megméret-
tetésen, a szövetség két helyet 
szerezhet az uniós intézmény-
ben, és a két mandátumra máris 
négy jelentkező akad. 

 » PATAKY ISTVÁN

B ejelentette indulását az euró-
pai parlamenti választásokon 
a napokban Hegedüs Csilla, 

az RMDSZ kultúráért felelős ügyve-
zető alelnöke. Mint fogalmazott, a 
korábbinál céltudatosabb, az erdé-
lyi magyarság érdekeire fókuszáló 
EP-képviselet megvalósulásáért lép 
versenybe jelöltként. A kolozsvá-
ri politikus szerint eljött az ideje 
annak, hogy az erdélyi magyarság 
európai parlamenti képviseletét is 
megújítsák. Lapunk úgy tudja, He-
gedüst az RMDSZ ügyvezető elnöke, 
Porcsalmi Bálint biztatta indulásra. 
Információink szerint azért is támo-
gatott Hegedüs Csilla jelöltsége, mert 
az RMDSZ-ben sokan „nehéz ember-
nek” tartják, s szívesebben látnák a 
távoli Strasbourgban. Esélyeit csök-

kenti azonban, hogy az RMDSZ-en 
belül a liberális vonalat erősíti.
Az RMDSZ a 2014-es európai parla-
menti választások nyomán két kép-
viselőt tudott Brüsszelbe küldeni 
Winkler Gyula és Sógor Csaba sze-
mélyében, akik már bejelentették: 
a 2019-es megmérettetés után is 
folytatnák munkájukat. A lista har-
madik helyén akkor Vincze Loránt, 
az Európai Nemzetiségek Föderatív 
Uniójának (FUEN) jelenlegi elnöke 
indult. A marosvásárhelyi politi-
kust most esélyesnek tartják az első 
két hely valamelyikére, forrásaink 
szerint ugyanakkor sokaknak nem 
tetszik, hogy az általa vezetett FU-
EN-projektet (a kisebbségvédelmi 
csomag melletti kiállás egy civil 
kezdeményezés, ezért is kapott 
anyagi támogatást) teljesen poli-
tikaivá tenné. Az RMDSZ területi 
szervezetei még kivárnak a jelöltek 
támogatásával kapcsolatban. Úgy 
tudjuk, Hargita és Kovászna me-
gyében azért tartanak egy esetle-
ges Hegedüs–Vincze-párostól, mert 
nemigen ismeri őket az átlagember. 
Ráadásul a széki szervezetek ha-
gyományosan szeretnének egy szé-
kelyföldi jelöltet is.
Egyelőre az sem világos, sikerül-e 
a magyar politikai alakulatoknak 
megegyezniük egy közös EP-lis-
tában. 2014-ben a Magyar Polgári 
Párt (MPP) támogatta az RMDSZ-t, 

az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
pedig nem indult a választáson. Az 
Erdély Tv Mérlegen című műsorá-
ban Mezei János, az MPP új elnöke 
azt mondta, amennyiben közös ne-
vezőre tudják hozni elképzelései-
ket, lehetségesnek tartja a közös 
listát az RMDSZ-szel. A polgáriak 
jelöltje a Szatmár megyei Egri köz-
ség polgármestere, Márton Zsu-
zsanna lenne.
Információink szerint az európai 
parlamenti jelöltválasztásnál, il-
letve a kampányban az RMDSZ ve-
zetősége arra is figyelni fog, hogy a 
szintén az Európai Néppártot erő-
sítő Fidesz milyen témákkal igyek-
szik mozgósítani a szavazókat. 
A magyar kormányzó párt közis-
merten uralja a médiateret, így va-
lamilyen formában csatlakozni kell 
a fő üzenetekhez. A Fidesznél az 
európai parlamenti választásokat 
megelőző kampányban a migráció 
mellett várhatóan a kereszténység 
védelme és a kereszténydemok-
rácia melletti kiállás lesz a két fő 
téma. Különben a jövő év tavaszán 
esedékes megmérettetésen a Ke-
lemen Hunor vezette alakulat két 
helyet szerezhet az uniós törvény-
hozásban, amennyiben eléri az öt 
százalékot. Három képviselőt csak 
akkor küldhet Strasbourgba, ha 
közel nyolc százalékos eredményt 
ér el.
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„Harmadik kezünk”, 
az okostelefon

Lassan egy éve, hogy kitiltották az iskolákból a mai 
diákság szellemi, fi zikai tekintetben és kapcsola-
tok szempontjából is „harmadik kezének” tekint-
hető mobiltelefont. Januárban hozott létre ugyanis 
a romániai közoktatási rendszer egészére érvényes 
új keretszabályzatot a kormány. Ennek szellemé-
ben a diákok elvileg nem tarthatják maguknál az 
órákon és a vizsgákon okoseszközeiket: a lehalkí-
tott vagy kikapcsolt készülékeket a tanterem egy 
erre kĳ elölt helyén kellene letétbe helyezniük. Biz-
tosan akadnak iskolák, tanórák, amikor működik 
a tiltás, de nyilvánvalóan az is megtörténik, hogy 
a leleményes, mobilfüggő fi atalság megtalálja a 
rést a korlátozások rendszerén. (Ezen nincs is mit 
csodálkozni, hiszen mondjuk Csokonai idejében 
is ugyanezt tették az ifjak: megtalálták a módját, 
miként vágjanak rést a szigorú iskolarendszeren.) 
A digitálisbennszülött-generáció tagjai közül so-
kan például két telefont visznek magukkal, és csak 
az egyiket adják letétbe, a másikat vígan nyomo-
gatják a pad alatt.

Jól tudjuk, hiszen nap mint nap tapasztaljuk, 
ugyanakkor széltében-hosszában a híradások is 
riogatják a felnőttek társadalmát, hogy a fi atal ge-
neráció tagjai immár sem kapcsolatot tartani, sem 
kommunikálni, sem információt szerezni, sem szó-
rakozni nem tudnak okostelefonjuk nélkül, sőt any-
nyira beszippantja őket a digitális világ bűvölete, 
hogy a gyakorlati, mindennapi élet telefon nélkül 
működő részében is nehezen boldogulnak.

És akkor itt érkeznénk el a téma egyik „kereszt-
útjához”. A közoktatásunk ügyes-bajos dolgai fö-
lött ítélkező döntéshozók egyelőre úgy ítélik meg 
– és hatalmas összegeket költ az ország a hibáktól 
hemzsegő, nem megfelelően megírt vagy lefordí-
tott tankönyvek kiadására –, hogy az iskolákban 
a papíralapú információátadásra kell helyezni a 
hangsúlyt. Mindezt annak ellenére, hogy a mai di-
ákgenerációknak egyre kevésbé szerves a kapcso-
lata a könyvekkel, a nyomdafestékszagú, a korábbi 
nemzedékek számára még a felfedezés örömét je-
lentő kiadványokkal.

Azzal egyetértünk, hogy digitális bennszülött-
ség, a technológia szélsebes térhódítása ide vagy 
oda, a Gutenberg-galaxisnak valamilyen formában 
igenis jelen kellene lennie a fi atalok életében. Vi-
szont adja magát a kérdés: ha már úgyis elválaszt-
hatatlan a mai fi atalok észjárása, szokásrendje, 
információszerzési attitűdje, kommunikációja a 
mobilhasználattól, nem tudná ezt kiaknázni az 
oktatási rendszer? Vajon elképzelhetetlen lenne, 
hogy a gyermek ne csak papíralapú oktatási anya-
gokat, hanem telefont is használjon az iskolában  
a tanítási-tanulási folyamat szerves részeként? 
Miért várjuk el a mobil nélküli munkát a gyerekek-
től? Hiszen ha belegondolunk, immár a felnőttek 
jó részének is „harmadik kezévé” válik lassan a 
mindentudó készülék. Vajon bekövetkezhet, hogy 
ne tiltással akarják elérni azt, ami életszerűtlen – 
nevezetesen hogy mobil nélkül tanuljon a diák –, 
hanem a fi atalok számára testhezálló, otthonos, 
ugyanakkor célszerű módszereket találjanak a 
döntéshozók arra, hogy összekössék a kellemest 
a hasznossal? Ahogyan a romániai közoktatás 
egészét elnézzük, nehezen hihető, hogy belátha-
tó időn belül megvalósulhatna nálunk egy ilyen 
horderejű reform. Hiszen ennél jóval kisebb léleg-
zetű pozitív változások is bajosan válnak valóra. 
Reménykedni, gondolkodni azonban szerencsére 
továbbra sem tilos.
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Hegedüs Csilla céltudatosabb, az erdélyi magyarság érdekeire fókuszáló EP-képviseletet szeretne
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 » KOVÁCS ATTILA 

A tusnádfürdői Városháza felirat 
után most a polgármesteri hi-

vatalnak is otthont adó épület előtt 
felhúzott székely és városzászló el-
távolítását is szeretné elérni a Méltó-
ságért Európában Polgári Egyesület 

(ADEC). A közel egy hónapja iktatott 
keresetlevél szerint – amelynek má-
solatát a Hargita megyei törvény-
szék bocsátotta rendelkezésünkre 
– a Dan Tanasă vezette egyesület 
augusztusban e-mailben kérte a tus-
nádfürdői polgármesteri hivataltól 
a városháza előtt látható székely, 

illetve városzászló eltávolítását. Mi-
vel nem kaptak választ, pert indítot-
tak a lobogók eltüntetése érdekében. 
A székely lobogót tavaly nyáron, az 
új városháza felavatásával egy idő-
ben húzták fel az épület előtt fel-
állított zászlórudakra, a román és 
az uniós zászlók mellé. Szintén az 

egyik zászlórúdra került fel a zöld 
és fehér színeket, illetve a város cí-
merét is megjelenítő városzászló. Az 
ADEC szerint a székely lobogót tör-
vénytelenül húzták fel közterületen, 
a városzászló esetében pedig nem 
született kormányhatározat annak 
elfogadásáról.

Tusnádfürdői zászlók Dan Tanasă következő célpontjai

 » A székely 
lobogót tavaly 
nyáron, az új vá-
rosháza felavatá-
sával egy időben 
húzták fel.




