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M I N D I G  V A N  T Á M A S Z O D !

 » B. E.

December helyett mindössze 
jövő február utolsó hetében 

indulnak újra a Ryanair nagyvá-
radi járatai – jelentette be a Kró-
nikához csütörtökön eljuttatott 
közleményében a Körös-parti vá-
ros önkormányzata. Mint írták, 
fi gyelembe véve a koronavírus-vi-
lágjárvány által előidézett helyze-
tet, az ír fapados légitársasággal 
közösen a járatok elindításának 
halasztása mellett döntöttek.

Amint arról korábban írtunk, 
a váradi önkormányzat szeptem-
ber végén örömmel jelentette be, 
hogy „visszaszállnak” a városba a 
Ryanair gépei, az Európai Bizott-
ság által is jóváhagyott támogatá-
si konstrukciónak köszönhetően 
az ír légitársaság a maximális, 
800 000 eurós támogatást kapja, 

és decembertől négy külföldi jára-
tot indít heti kétszeri rendszeres-
séggel Londonba (Stansted), Mi-
lanóba (Bergamo), Bolognába és 
Düsseldorfb a (Weeze). A csütörtö-
ki tájékoztatás szerint a fi nanszíro-
zási szerződés kitér a mostanihoz 
hasonló helyzetekre is, így a tizen-
két hónapra megkötött megállapo-
dás nem sérül, mivel a halasztás 
nyomán csak 2021 februárjától lesz 
hatályos. Mint ismeretes, a váradi 
repülőtér ma csak nevében nem-
zetközi, mindössze Bukarestbe 
indulnak és a román fővárosból 
érkeznek repülőgépek. A Ryanair 
fapados légitársaság 2018-ban fel-
függesztette a jó foglaltsági adatok-
kal szolgáló nyugat-európai járata-
it, egy ideig a Blue Air és a Tarom 
is azzal áltatta a környéken élőket, 
hogy külföldi járatokat indít, erre 
azonban nem került sor. 

Késnek a váradi járatok

A MAGYARELLENES SZERVEZET ELLEN DÖNTÖTT A BUKARESTI TÁBLABÍRÓSÁG

Megvédték a Városházát

Maradhat a Városháza 
felirat a gyergyószentmik-
lósi polgármesteri hivatal 
homlokzatán – a jogerős 
ítélet premiernek számít a 
Székelyföldön.

 » KRÓNIKA

G yergyószentmiklós az első 
székelyföldi település, mely 
pereskedés útján megvédte 

a polgármesteri hivatala hom-
lokzatán szereplő Városháza 
feliratot – jelentette be csütör-
tökön blogján Árus Zsolt, a pe-
reskedés jogi hátterét biztosító 
Székely Figyelő Alapítvány el-
nöke. A bukaresti táblabíróság 
által egy hete kimondott jogerős 
ítélet kivonatát a romániai bíró-
ságok portálja is közölte.

Az ügyben ítélkező bírói testü-
let elfogadta a védelem kifogá-
sát, és az elsőfokú ítéletet felül-
bírálva megállapította, hogy a 
felperes Méltóságért Európában 

Polgári Egyesületnek (ADEC) 
nem fűződik érdeke az ügyhöz, 
és érdemi vizsgálat nélkül eluta-
sította a felirat eltávolítását kérő 
keresetet.

Mint Árus Zsolt a lapcsalá-
dunkhoz eljuttatott közlemé-
nyében is emlékeztet, nyil-
vántartásuk szerint öt évvel 
ezelőtt indította első pereit a 

Dan Tanasă-féle egyesület a 
Községháza és Városháza fel-
iratok ellen. Az első áldozat 
a csíkkozmási felirat volt, de 
azt követte – a teljesség igénye 
nélkül – Csíkdánfalva, Csík-

madaras, Csíkszereda, Korond, 
Székelykeresztúr, Tusnádfürdő 
és Szépvíz. Jó két éve, 2018 nya-
rán Gyergyószentmiklós polgár-
mestere is megkapta a felszólítást 
az egyesülettől, és hasonlóan 
más székelyföldi települések 
elöljáróihoz, a város polgármes-
tere is azt a választ adta rá, hogy 
annak nincs jogalapja, semmi-
lyen törvényt nem sért, tehát 
nem tesz eleget neki. „Tette ezt 
olyan körülmények között, 
hogy várható volt, hogy az 
ügyből per lesz, illetve hogy a 
bírók az egyesületnek fognak 
igazat adni, mint tették eddig 
minden esetben. Mindezt ab-
ból a meggondolásból, hogy 
jogokról önként nem mon-
dunk le, jogalap nélküli fel-
szólításoknak nem teszünk 
eleget, mert a vezetők dolga 
nem az önfeladás, hanem az, 
hogy kiálljanak a közösség és 
annak jogai mellett” – hang-
súlyozza közleményében Árus 
Zsolt.

Premier. A Dan Tanasă-féle egyesületnek nem sikerült „kicsikarnia” a felirat leszedését elrendelő bírósági ítéletet 

 » BÁLINT ESZTER

A közoktatásban dolgozók több 
mint 56 százalékát tömörítő 

Szabad Tanügyi Szakszervezetek 
Szövetsége (FSLI) a kormányhoz 
intézett nyílt levelében azt kéri, 
hogy emeljék a pedagógusok bé-
rét a 2022-re előirányzott szintre. 
Ugyanakkor sugárzás miatti ve-
szélyességi pótlékot is kérnek az 
online oktatás miatt.

„Arra kérjük önöket, vegyék fi -
gyelembe, hogy a 2020–2021-es 
tanév kezdete óta számos tanin-
tézet a második vagy a harmadik 
forgatókönyv szerint működött, és 
az elkövetkező 30 napon, és nem-
csak, az oktatási tevékenység or-
szágszerte kizárólag az online tér-
ben zajlik, ami azt feltételezi, hogy 
a pedagógusok tartósan ki vannak 
téve az elektronikus eszközök által 
kibocsátott sugárzásnak” – áll az 
FSLI által közzétett nyílt levélben. 

A szakszervezet ugyanakkor azt 
is aláhúzza, hogy a tanárok saját 
költségvetésükből vásárolták meg 
ezeket az eszközöket, amelyeket 
most a hivatásuk gyakorlásához 
használnak.

A tanügyben dolgozók érdek-
védelmi szervezetének képvise-
lői úgy gondolják, szükséges a 
2018/34-es számú kormányhatáro-
zat módosítása, és abba bele kell 
foglalni az elektronikus eszközöket 
használó pedagógusokat megillető 
pótlékot is. Kérik továbbá, hogy 
a 2021-es évi állami költségvetést 
úgy dolgozza ki a kormány, hogy 
abban utaljanak ki pénzeket az ok-
tatási minisztériumnak laptopok 
és táblagépek vásárlására a peda-
gógusok és a diákok számára. Azt 
is elvárnák emellett a kormánytól, 
hogy a jövő évi büdzsében az egy-
séges bérezési törvény által előírt 
2022-es szintre emelje a tanügyben 
dolgozók alapfi zetését.

Sugárzási pótlék a tanároknak?

Az FSLI szerint veszélyességi pótlék jár az online oktatásért
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Újabb táblagépeket osztanak szét az iskoláknak

Újabb százezer táblagépet osztanak szét hétfőtől kezdve az isko-
lások számára – jelentette be Monica Anisie tanügyminiszter. Mint 
részletezte, a tanévkezdés óta „sokat javult a helyzet”, a hétvégéig 
megérkezik 82 ezer, a minisztérium által beszerzett táblagép, jövő 
héttől pedig elkezdik szétosztani a második szállítmányt is, ami 108 
ezer táblagépet jelent. Egyúttal arra kérte a főtanfelügyelőket, hogy 
készítsenek újabb leltárt a szükségletekről, „mert mindennap más 
adatokat kap a tanügyminisztérium”. „Arra kértem őket, hogy beavat-
kozási tervet dolgozzanak ki helyi szinten minden oktatási intézmény 
számára. Ezen dolgoznak most” – mondta a szaktárca vezetője. Arról 
is beszámolt, hogy a tanfelügyelőségek ellenőrzéseket tartanak az on-
line oktatásról, és több helyen szankcionálták már azokat a tanárokat, 
akik nem hajlandók online megtartani az órájukat. » Az első áldozat 

a csíkkozmási felirat 
volt, de azt követte – a 
teljesség igénye nélkül 
– Csíkdánfalva, Csíkma-
daras, Csíkszereda, Ko-
rond, Székelykeresztúr, 
Tusnádfürdő és Szépvíz. 




