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Megbírságolták a cigizőket
A dohányzás visszaszorítása érdekében ellenőrizték az iskolákat
• Több dohányzó
diákot is tetten értek
azon az ellenőrzésen,
amelyet a Hargita
Megyei Prefektusi
Hivatal irányításával
végzett egy vegyes –
a tanfelügyelőség, a
tanintézetek, a rend-
őrség és a csendőr-
ség képviselőiből álló
–ellenőrző bizottság
a Hargita megyei
iskolákban.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A múlt hónapban lezajlott 
ankét során az ellenőrök 
meglepetésszerű látoga-

tást tettek a Hargita megyében 
működő középiskolák egy ré-
szében – tájékoztatta lapunkat 
Demeter Levente főtanfelügyelő. 

Az erről szóló jegyzőkönyv 
tartalmát emlékezetéből 
felidézve közölte, a vegyes 
bizottság képviselői nyolc 
cigarettázó diákot csíptek 

el, akikre a törvény előírásai 
értelmében pénzbírságot rótt ki 

a rendőrség. A dohányzás közterü-
leteken való betiltása óta ugyanis 
nemcsak fegyelmi eljárást, hanem 
szabálysértési bírságot is maga 
után von az iskolák területén tör-
ténő cigarettázás. 

Nem ismert 
a dohányzók száma

Az ellenőrzés eredménye egy pil-
lanatnyi állapotot tükröz, ennek 
alapján nem lehet következteté-
seket levonni arra vonatkozóan, 
hogy milyen mértékben elterjedt 
a dohányzás az iskolákban – vá-
laszolta kérdésünkre a főtanfe-
lügyelő. Úgy fogalmazott, hogy 
„ha nyolc diákot csíptek el, akkor 
statisztikailag nyolc diák cigizik a 
megyében, ez azonban valószínű-
leg nem a valós helyzetet mutat-
ja”. Nincsenek pontos információi 

arról, hogy az iskolai dohányzás 
tekintetében javult-e a helyzet 
Hargita megyében vagy romlott, 
azt viszont korábbi iskolaigazga-
tóként is tudja, hogy valószínűleg 
minden középiskolában vannak 
cigiző diákok, az pedig, hogy há-
nyan, tanintézetenként változik, 
mivel néhol jobban, máshol kevés-
bé figyelnek oda erre. Nem hiszi, 
hogy lenne olyan iskola, ahol sze-
met hunynak a cigarettázás fölött, 
ugyanis a törvény is előírja, hogy 
minden oktatási egység belső 
rendszabályzatában szerepelnie 
kell annak, hogy a dohányzás ti-

los az iskola területén. Éppen emi-
att a cigiző diákok egy része nem 
az iskola területén dohányzik, ha-
nem a kapun kívül, valahol a kö-
zelben. „Csíkszeredában is hogy-
ha körbemegyünk, akkor látunk 
dolgokat. Igaz, hogy a legtöbb he-
lyen kimennek a járdára, mert oda 
már nem terjed ki az iskola hatás-
köre” – fogalmazott a cigarettázó 
diákokról Demeter Levente.

Nincsenek pontos adatok arra 
vonatkozóan, hogy mennyire 
elterjedt a cigarettázás a diákok 
körében
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H A J N A L  C S I L L A

Az alkotmányossági kifogás kife-
jezés egész pontosan azt jelenti, 

hogy a táblabíróság úgy véli, 
hogy a sürgősségi rendelet 
valamelyik rendelkezése 
alkotmányellenes lehet, ezt 
előbb tisztáznia kell az al-
kotmánybíróságnak, addig 

nem tárgyalják le az ügyet, megvárják, 
hogy az alkotmánybíróság ezzel kap-

csolatosan döntsön. „Nem indokolt a 
döntése, de ez a kifogásemelés nem 
jelent közvetlen veszélyt az iskolára 
nézve, esetleg hosszútávon. Mi már 
kértük a per áthelyezését máshová, 
erről február negyedikén fognak dön-
teni, hogy áthelyezik-e, és ha igen, 
hová” – fejtette ki Tamási Zsolt. A pert, 
amelyben a szerdai végzés született, 
arról a perről választotta le a bíróság, 
amelyet a magyarellenes megnyil-
vánulásairól ismert Népi Mozgalom 
Párt (PMP) és Méltóságért Európában 
Polgári Egyesület (ADEC), valamint a 

marosvásárhelyi Unirea Főgimnázium 
és a főgimnázium szülői bizottsága 
tavaly áprilisban indított a gimnázi-
um törvénytelennek vélt létrehozása 
miatt. Az iskola létrehozására és igaz-
gatójának kinevezésére vonatkozó 
miniszteri rendeleteket első fokon már 
tavaly novemberben érvénytelenítette 
a Marosvásárhelyi Táblabíróság. A mi-
niszteri rendeletek kibocsátását lehe-
tővé tevő sürgősségi kormányrendelet 
törvényességének a vizsgálatát azon-
ban csak az alkotmánybíróság végez-
heti el. Ezért fordult a bíróság a taláros 
testülethez.

Tanasă nélkül folytatják

A per elindításának bejelentésekor 
Marius Pașcan marosvásárhelyi 
parlamenti képviselő, a PMP ügy-

vezető elnöke kijelentette: nem fo-
gadhatják el, hogy a 2011/1-es sz. 
tanügyi törvény csak a románokra 
vonatkozzék, és „egy kisebbség szá-
mára fakultatívvá, sőt áthághatóvá 
váljék minisztériumi rendeletek és 
sürgősségi kormányrendeletek ál-
tal”. A táblabíróság tavaly novem-

berben érdekeltség hiányára hivat-
kozva kizárta a perből a Dan Tanasă 
magyarellenes blogger által veze-
tett Méltóságért Európában Polgári 
Egyesületet (ADEC), a Marius Paș-
can által képviselt Népi Mozgalom 
Pártot (PMP) és az Unirea Főgimná-
zium szülői bizottságát.

Az alkotmányossági kifogás nem jelent közvetlen veszélyt az iskolára
• Alkotmányossági kifogást emelt szerdán a Marosvá-
sárhelyi Táblabíróság a kormány 2018-ból származó 48-
as sz. sürgősségi rendelete ellen, amely három másik
jogszabály módosításával lehetővé tette, hogy minisz-
tériumi rendelettel alapítsák újra a marosvásárhelyi II.
Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnáziumot. Ez azon-
ban nem jelent közvetlenül veszélyt az iskolára nézve –
tudtuk meg Tamási Zsolttól, a gimnázium igazgatójától.

Újabb bírósági eljárás előtt a katolikus iskola ügye
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Kultúra napi 
rendezvénysorozat
A Magyar Kultúra Napja alkal-
mából tartott székelyudvarhelyi 
rendezvénysorozat részeként 
pénteken délután 5 órától a 
városi könyvtárban nyitják 
meg a Tárgyi anyanyelvünk 
című népművészeti kiállítást. 
Január 18-án, szombaton este 
7 órától viszi színre az Udvar-
hely Táncműhely a Csándor 
című produkciót a Művelődési 
Házban. Vasárnap, január 19-én 
este 6 órától lesz az Udvarhely-
szék Kultúrájáért díjak átadása 
a Művelődési Házban. A gálaest 
részeként a Tomcsa Sándor 
Színház társulata játssza A mi 
kis városunk című előadást, 
majd az ünnepi beszédek sora 
és a díjak átadása következik.

Osztják a higiéniai 
segélycsomagokat
A csíkszeredai szociális 
segélyben, valamint a csa-
ládi pótlékban részesülők is 
átvehetik az Európai Unió által 
biztosított higiéniai segélycso-
magokat a Multiidea Kft. Hargita 
út 60/bis szám alatti raktá-
rában munkanapokon 12–15 
óra között. A csomag fogkefét, 
fogkrémet, folyékony szappant, 
gyermek- és felnőttsampont, 
valamint mosószert tartalmaz. 
„A szociális segélyben, illetve 
a családi pótlékban részesü-
lők esetében is az a személy 
veheti át a csomagot a maga 
és a családtagjai számára, aki 
kérvényezés után jogosulttá vált 
erre (titular). Átvételkor feltétel a 
személyi igazolvány felmutatá-
sa” – tájékoztatott Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatala. Bővebb 
információ kérhető személyesen 
a polgármesteri hivatal 28-as 
számú irodájában, vagy a 0266-
315120/115-ös telefonszámon.
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