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 » KRÓNIKA

Közúti szabálytalanságért megbírságol-
ták Tánczos Barna RMDSZ-es szenátort, 

akinek 30 napra felfüggesztették gépjármű-
vezetői jogosítványát – jelentették román 
hírügynökségek. Két hét leforgása alatt 
másodszorra kap büntetést a székelyföldi 
politikus. Az állami Agerpres, valamint a 
kereskedelmi Mediafax hírügynökség tájé-
koztatása szerint az eset pénteken történt 
Csíkszeredában. Tánczos Barna gépkocsi-
jával behajtott egy körforgalomba anélkül, 
hogy elsőbbséget adott volna egy rendőr- és 

tűzoltóautókból álló konvojnak. Az idézett 
források szerint a belügyminisztériumi ala-
kulatok járművei küldetést hajtottak végre, 
és megkülönböztető fényjelzést és szirénát 
egyaránt használtak. A Mediafax rendőrségi 
forrásokra hivatkozva azt állítja, az utolsó 
pillanatban sikerült elkerülni egy balesetet.

Gheorghe Filip, a Hargita megyei ren-
dőr-főkapitányság szóvivője megerősítet-
te a történteket az Agerpres hírügynökség 
csíkszeredai tudósítójának. Elmondta, az 
elsőbbségadást elmulasztó sofőrt 580 lejre 
bírságolták a szabálysértésért, ugyanakkor 
fi gyelmeztetésben is részesült, mert nem volt 

nála a jogosítványa. Ezzel együtt 30 napra be 
is vonták a politikus jogosítványát.

Tánczos Barnának egyébként nem ez az 
első közúti incidense az elmúlt időszak-
ban. Két héttel ezelőtt gyorshajtásért meg-
bírságolták az RMDSZ szenátorát, aki a 
rendőröknek arra hivatkozott, hogy éppen 
koronavírusteszt elvégzésére tart, miu-
tán egyik kollégája, Vergil Chițac liberális 
szenátor megfertőződött. Az eset kapcsán 
a Digi 24 hírtelevízió azzal vádolta, hogy 
fertőzöttnek adta ki magát, hogy elkerül-
je a bírságot. Mint maga a Hargita megyei 
honatya a hírcsatornának elmondta, éppen 

Bukarest felé autózott, amikor a közleke-
dési rendőrök megállították, és közölték, 
hogy gyorsan hajtott. Ő ekkor elmondta, 
hogy hova tart, és jelezte: fertőzött lehet. A 
rendőr erre felhívta a közegészségügyi igaz-
gatóságot, amely közölte: Tánczos nem sze-
repel a nyilvántartásában. A szenátor kije-
lentette: a gyorshajtás tényét elismerte – 81 
kilométeres óránkénti sebességgel hajtott 
200 méternyire a Kovászna megyei Oltszem 
község bejáratától –, a bírság jogosságát 
sem vitatta, csupán azért hívta fel a rendőr 
fi gyelmét a helyzetre, hogy az elővigyázato-
san járjon el.

Nem adott elsőbbséget, bevonták az RMDSZ-es szenátor jogosítványát

Egyhetes késéssel indulhat be ma a 
magyar nyelvű iskolatévé a Román 
Televízióban. Közben az RMPSZ 
vizsgafelkészítő videósorozattal segít a 
nyolcadikosokon.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

B ár múlt hétfőre ígérték, végül – a ter-
vek szerint – ma délelőtt 10 órakor 
elindítja a magyar nyelvű iskolatévé 

műsorát a nyolcadikos és tizenkettedikes 
diákok számára a Román Televízió (TVR). 
Az országos közszolgálati tévé adásait a 
TVR3 csatornán, illetve a kolozsvári és ma-
rosvásárhelyi stúdiók is közvetítik a záró-
vizsgákra készülő diákoknak. A Facebook 
közösségi oldalon Telesuli néven található 
meg az aloldal.

Digitális felkészítés a záróvizsgára
A Magyar Szülők Szövetsége által kezdemé-
nyezett magyar tévéiskola az RMDSZ és a 
Román Televízió közreműködésével valósul 
meg – egy hét késéssel, hiszen mi is beszá-
moltunk róla, hogy eredetileg március 23-
ára, múlt hétfőre ígérték az indulást. A TVR 
ezentúl minden hétköznap délelőtt és dél-
után is közvetíti a magyar nyelvű tanórákat. 
A nyolcadikosoknak magyar-, illetve mate-
matikaórákat, a tizenkettedikeseknek pedig 
magyar-, matematika-, biológia-, fi zika-, 
kémia-, társadalomtudomány- és történele-
mórákat tartanak a tévében. Ma délelőtt 10 
órától rajtol a műsor nyolcadikosok számára 
magyar nyelv és irodalom órával, 11 órától 
pedig matematikaórát közvetít a marosvá-
sárhelyi és kolozsvári stúdió szintén nyolca-
dikosoknak. 16 órától és 17 órától ugyanezt a 
TVR3 csatornája is műsorra tűzi. Délután 15 
órától a marosvásárhelyi TVR magyar nyelv 
és irodalom órát sugároz a tizenkettedike-
sek számára, 16 órától matematikát szintén 
a tizenkettedikesnek, a kolozsvári TVR 16 

órától és 17 órától közvetíti a tanórákat. A 
teljes órarend a Telesuli Facebook-oldalon 
található, illetve a Telesuli.rmdsz.ro oldalon 
is elérhető. Ide töltik fel a tanárok folyama-
tosan a tananyagot, és itt lesznek elérhetőek 
és visszanézhetőek a virtuális tanórák, így 
máskor is felhasználhatják ezeket a diákok 
és pedagógusok egyaránt.

SuliTv8: az RMPSZ is segít 
a nyolcadikosoknak
Eközben a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége (RMPSZ) és a Hargita Megyei 
Tanács kezdeményezésére SuliTV8 címmel 
vizsgafelkészítő videósorozat indul nyol-
cadik osztályosoknak. Három tantárgyból 
(magyar nyelv és irodalom, román nyelv és 
irodalom, matematika) 10-10 darab, egyen-
ként 25 perces videót készítettek a Hargita 
Stúdió munkatársai, a munkában szakmai 
együttműködő partner volt a Hargita és Ko-
vászna megyei tanfelügyelőség, illetve a 
csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógu-

sok Háza. Az elkészült videók sugárzását az 
Erdélyi Magyar Televízió vállalta – olvasható 
az RMPSZ szerkesztőségünkhöz eljuttatott 
közleményében. Március 30 (hétfő) – április 
3. (péntek), valamint április 6 (hétfő) – 10. 
(péntek) között naponta tantárgyanként 
egy-egy részt sugároznak. A vizsgafelkészítő 

anyagok közvetítésének kezdési időpontja 
mindennap délelőtt 11 óra. A napi három 
anyag – tantárgyanként egy-egy – egymást 
követően, mindig ugyanabban a sorrendben 
kerül adásba. A videók mindennap a közve-
títést követően elérhetők lesznek a SuliTv8 
Facebook-oldalán.

Leosztották a feladatokat. Órarend a magyar nyolcadikosoknak és tizenkettedikeseknek: eszerint végre beindul a magyar nyelvű adás

A TVR EZENTÚL MINDEN HÉTKÖZNAP DÉLELŐTT ÉS DÉLUTÁN KÖZVETÍT ANYANYELVŰ TANÓRÁKAT A VÉGZŐSÖKNEK

Csak-csak beindul a magyar iskolatévé
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Esélyegyenlőtlenséget teremtett a távoktatás

Háromszéken mintegy 3800 gyermek nem vesz részt a távoktatásban. A Kovászna 
megyei tanfelügyelőség összesítése szerint mintegy kétezer diák azért „hiányzik”, mert 
nincsenek meg a feltételek hozzá, további 1800 pedig azért, mert a gyermek és a család 
elzárkózik az online folyamattól. Szomorú számok – értékelt Kiss Imre főtanfelügyelő. 
Kifejtette, amíg az osztálytermekben minden gyermek egyforma esélyt kap, a távoktatás 
esélyegyenlőtlenséget teremtett. „Nagyon fontosnak tartjuk, hogy tanár és diák kapcso-
latban maradjanak egymással, de ezek a virtuális órák nem szólhatnak az új anyagról, 
hiszen ez nem lenne méltányos azokkal szemben, akiknek nincs lehetőségük bekapcso-
lódni a távoktatásba” – szögezte le a főtanfelügyelő. A családok anyagi helyzete korlátoz-
za az eszközök beszerzését, a lakóhely meghatározza az internet minőségét, előfordul, 
hogy egyáltalán nincs hozzáférési lehetőség.




