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Úzvölgye  is szerepel
Amerikai külügyminisztériumi jelentés

ROSTÁS SZABOLCS

A korábbi években kibocsá-
tott jelentésekhez hasonló-
an a dokumentum ezúttal 

is kifogásolja a romániai restitúció 
késlekedését. Az amerikai 

diplomácia jelentése emlé-
keztet, hogy a Bákó megyei 
Dormánfalva (Dărmănești) 
polgármestere tavaly román 
katonák tiszteletére állított 

emlékműveket a magyar ka-
tonák sírjai fölé. Mindemellett a 

dokumentum sérelmezi az egyházi 
javak, ingatlanok visszaszolgáltatá-
sának lassú ütemét is.

További említések

A jelentés tételesen említi a gyula-
fehérvári Batthyáneum könyvtár 
visszaigénylésének bírósági úton 
való ellehetetlenítését, valamint 
a római katolikus, református és 
evangélikus-lutheránus egyházak 
restitúciós kérelmeinek – külön-
böző ürügyekre hivatkozva tör-
ténő – elutasítását. Az amerikai 
külügyi jelentés kapcsán pénte-

ken kibocsátott közleményében az 
RMDSZ üdvözli, hogy az Egyesült 
Államok kiemelten foglalkozik az 
úzvölgyi temető ügyével, és nega-
tív példaként említi a dormánfalvi 
polgármester temetőgyalázását, a 
legionárius megnyilvánulásokat 
a temetőben. „A szövetség aggód-
va fi gyeli, hogy Romániában nem 
történt előrelépés a gyűlöletbeszéd 
visszaszorításában és az intoleran-
cia leküzdésében, ami a többség és 
kisebbség, valamint a különböző 
felekezetek viszonyát illeti” – hang-
súlyozta Kelemen Hunor a doku-
mentum megjelenését követően.

Az úzvölgyi katonai temetőben 
történtek az amerikai külügy-
minisztériumnak is szemet szúrtak

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  P I N T I  A T T I L A

• Az úzvölgyi temető ügyére is kitér az amerikai külügyminisztérium Romániára 
fókuszáló, vallásszabadságról szóló éves jelentése.

H A J N A L  C S I L L A

Az Iskola a bőröndben program 
egy éve kezdődött el, és célja a 

vidéki térségekben tanuló diákok és 
a tanárok technológiahasználatának 

fejlesztése – írják a projekt ki-
találói és támogatói, a Voda-
fone Románia Alapítvány 
és a World Vision Romania 
közös sajtóközleményükben. 
A program három fő ösz-
szetevőből áll: első körben 
az iskoláknak biztosítanak 

mobil hardver infrastruktú-
rát, vagyis az osztályokat laptoppal 
és táblagépekkel szerelik fel. Az ún. 

instant osztályterem elv alapján kifej-
lesztett támogatás bőrönd formájában 
egy készletből áll, amely egy laptopot 
tartalmaz a pedagógusnak és har-
minc táblagépet a tanulók számára 
– olvasható a projekt honlapján köz-
zétett felhívásban. Az érdekelt iskolák 

június 28-áig a www.scoaladinvaliza.
ro/apel oldalon jelentkezhetnek, és a 
beérkezett pályázatok alapján 35 in-
tézményt választanak majd ki. Július 
14–22. között személyesen is felmérik 
a kiválasztott tanintézeteket, majd au-
gusztus 1-je és szeptember 20-a között 

érkeznek meg a digitális eszközökkel 
felszerelt bőröndök. A programra csak 
olyan vidéki környezetben lévő iskolák 
jelentkezhetnek, ahol a pedagógusok 
vállalják, hogy hetente legalább két 
digitális tanórát tartanak. A támogatás 
második része a tanárok digitális kész-
ségeinek fejlesztését jelenti, amelyet 
közvetlenül az osztályban is tudnak 
alkalmazni. A harmadik összetevőt a 
www.scoaladinvaliza.ro platform és 

az ezen keresztül elérhető oktatási erő-
források képviselik, illetve a tanárok 
által létrehozott digitális órák, amelyek 
mind az osztályban, mind pedig ott-
hon elérhetők. Jelenleg, körülbelül egy 
évvel a projekt elindítása után a prog-
ram tizenegy megyében és huszonkét 
iskolában működik, több mint tizen-
egyezer kedvezményezettel, amelyek 
közül hatezer közvetlen kedvezménye-
zett, azaz tanár és diák.

Bőröndben „szállítanák” az iskolát vidékre

Ö sszesen 20 ezer lejre bírságolta az 
Országos Audiovizuális Tanács a 

B1 TV és a Realitatea Plus csatornákat. 
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat 
közleménye szerint az egyenként 10 
ezer lejes büntetések Iohannis elnök 
április 29-ei magyarellenes kijelen-
téseihez kapcsolhatók, hiszen azon 
a napon az említett csatornák szinte 
minden műsorában tetten érhető volt 
a magyarellenes retorika. A Mikó Im-
re Jogvédelmi Szolgálat több esetben 
tett feljelentést, egyebek közt a Silviu 
Mănăstire vezette Dosar de politician 
című műsor, illetve a Mădălina Dob-
rovolschi-féle Legile Puterii műsor 
miatt. Az első adás témája a székely-
földi autonómia törvénytervezete volt, 
ennek kapcsán a műsorvezető és a 
meghívottak közül leginkább Eugen 
Tomac gyalázta a magyarokat diszkri-
minatív kijelentéseivel, hangoztatva, 
hogy sokszor közvetlenül az állam 
ellen cselekszenek. Silviu Mănăsti-
re szerint a törvénytervezet ostoba, 
helytelenül megfogalmazott és alkot-
mányellenes. A Legile Puterii című 

műsorban a bemondó a következőket 
nyilatkozta: „Ha Isten őrizz, még egy 
parlamenti képviselő megbetegedett 
volna, akkor arra ébredünk, hogy 
Székelyföld autonóm. Persze én most 
viccelek, de ez nagyon-nagyon súlyos 
dolog.” Egy másik meghívott azt állí-
totta, hogy a törvénytervezet által a 
magyarok egy három megyéből álló 
ország létrehozásán dolgoznak egy 
nagy ország szívében. Marius Pașcan 
szerint folyamatosan azzal a félelem-
mel kell élniük Erdélyben, hogy át-
alakul az ország. „Ezek az esetek és 
bírságok is jól mutatják, hogy Iohan-
nis elnök kijelentésével mekkorát ár-
tott a romániai magyar közösségnek. 
Aznap az említett csatornákon szinte 
minden műsor a magyar közösség 
ellen uszított. Az elnök kinyitotta a 
nacionalizmus Pandóra szelencéjét. 
Iohannis nagy felelőssége, hogy a 
magyar közösséget kiszolgáltatta a 
gyűlöletbeszédnek” – nyilatkozta 
Benkő Erika, a jogvédelmi szolgálat 
igazgatója. 

Bíró Blanka

Büntették a magyarellenességet
• Iohannis nagy felelőssége, hogy a magyar közösséget 
kiszolgáltatta a gyűlöletbeszédnek – nyilatkozta Benkő 
Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat igazgatója annak 
kapcsán, hogy az Országos Audiovizuális Tanács több 
tévéadót is megbírságolt magyarellenes uszítás miatt.

• Nem egy miniatűr tanintézetet foglal magában a cím, hanem egy olyan országos 
projekt nevét jelenti, amelynek az a célja, hogy vidéki iskoláknak nyújtson támoga-
tást a digitális oktatáshoz szükséges eszközhasználat beszerzésében és a pedagó-
gusok fejlesztésében. Az Iskola a bőröndben nevű programra június 28-áig jelentkez-
hetnek a vidéki tanintézetek, és 35 iskola kapja meg a támogatást még a nyár végén.

A digitális oktatás fontossága
Az elmúlt hónapokban derült ki, mekkora szükség van Romániában a digitális 
oktatás fejlesztésére. Ha a telefonokat nem számítjuk az online oktatásra 
alkalmas eszközök közé, a Hargita megyei diákok 15,88 százalékának nem 
volt lehetősége bekapcsolódni az iskolák által kezdeményezett online foglal-
kozásokba. Az okostelefonokat is beleértve Hargita megyében a tanulók 8,37 
százaléka maradt ki az online oktatásból – derült ki a tanfelügyelőség adata-
iból. Maros megyében pedig a diákok 8,7 százalékát nem sikerült semmilyen 
formában elérni az elmúlt hónapokban.

Leváltották a csíkszeredai rendőrség vezetőjét
Alacsonyabb rangú beosztásba helyezték a városi parancsokot, miután 
néhány kollégájával és ismerősével május 2-án részt vett egy sátorban 
tartott bulizáson. Mint arról a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság 
pénteken közleményben tájékoztatott, az eset utáni belső vizsgálat 
következményeként a városi parancsnok mellett négy rendőrt vontak 
felelősségre, kettőt azért, mert a hatályban lévő járványügyi rendel-
kezések ellenére részt vettek az eseményen, másik kettőt pedig azért, 
mert a lakossági bejelentésre helyszínre érkezvén nem foganatosítottak 
azonnal intézkedést a szabályszegők ellen. A közlemény szerint a sáto-
ros kerti partin részt vett három rendőrt és további öt részvevőt az akkor 
érvényes katonai rendelet értelmében megbírságolták, ugyanakkor a 
rendőrökre fegyelmi intézkedés részeként egy és három hónap közötti 
bércsökkentést róttak ki – olvasható a tájékoztatásban.

• RÖVIDEN 

Számítógép nélkül nem megy 
az online oktatás  
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