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Ifjúsági tábor épül
magyar kormánytámogatásból
Az Erdélyben élő magyar közös-
ségek továbbra is számíthatnak 
a magyar állam és a kormány 
együttműködésére – jelentette ki 
tegnap Soltész Miklós Csíksom-
lyón, ahol adományokat nyújtott át 
a Gyulafehérvári Főegyházmegyei 
Caritasnak. A Miniszterelnökség 
egyházi és nemzetiségi kapcsola-
tokért felelős államtitkára közölte, 
arra számít, új, kedvezőbb korszak 
kezdődhet a magyar–román kap-
csolatokban, ahogy ez Magyaror-
szág számára Szerbia és Szlovákia 
esetében már megtörtént. Soltész 
Miklós kiemelte a székelyföldi egy-
házközségeknek juttatott kormány-
zati támogatásokat, legalább ilyen 
fontosnak nevezte ugyanakkor 
a fi ataloknak szóló, köznevelési, 
oktatási, közösségi programok erő-
sítését célzó projekteket. Például 
megkezdődik a székelyudvarhelyi 
Kis Szent Teréz-plébánia és a fő-
egyházmegye által Szeltersz fürdőn 
létrehozandó ifj úsági tábor építése, 
amit eddig 150 millió forinttal 
támogattak, idén újabb 30 millió 
forint jut erre a célra.

Börtönben marad Szőcs Zoltán
Továbbra is börtönben marad a 
terrorizmusért elítélt székelyföldi 
Szőcs Zoltán, miután a Brassó 
megyei törvényszék hétfői jogerős 
ítéletében megváltoztatta a brassói 
bíróság elsőfokú, az elítélt felté-
teles szabadlábra helyezéséről 
rendelkező határozatát. Szőcs Zol-
tán legközelebb ez év május 25-én 
kérvényezheti feltételes szabadon 
bocsátását. A román igazságszol-
gáltatás 2018 júliusában ítélte öt-öt 
év börtönbüntetésre a Hatvannégy 
Vármegye Ifj úsági Mozgalom 
(HVIM) két erdélyi tisztségviselőjét, 
Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, miu-
tán lehallgatott beszélgetéseikből 
és az egyikük lakásán talált petár-
dákból a hatóságok arra következ-
tettek, hogy házi készítésű bombát 
akartak robbantani Kézdivásárhely 
főterén 2015-ben, a december 
elsejei román nemzeti ünnepre 
szervezett katonai parádén.

Összeomlott az oltási platform
Mintegy 400 személy beoltását 
kellett elhalasztani a hétvégén 
Arad megyében, mivel összedőlt 
az online regisztrációs felület, így 
nem sikerült megtalálni az oltásra 
érkezőket a rendszerben. Horea 
Timiş, az Arad megyei egészség-
ügyi igazgatóság (DSP) vezetője 
tegnap az Agerpresnek elmondta, 
a hétvégére kiutalt mintegy 800 
adag vakcinának csupán a felét 
tudták felhasználni. A fennakadást 
az okozta, hogy „a hétvégén káosz 
volt” az online regisztrációs felüle-
ten, így képtelenség volt megtalálni 
a jelentkezőket a rendszerben. Hiá-
ba jelentek meg a jogosultak az ol-
tópontokon, nem sikerült azonosí-
tani a foglalásaikat, így haza kellett 
küldeni őket. Az igazgató közölte, 
csak azokat tudták beoltani, akik-
nek a foglalása ki volt nyomtatva, 
vagy le volt mentve a telefonjukra. 
Timiş szerint a felfordulás ellenére 
egyetlen adag oltóanyag sem ment 
kárba, ezeket továbbra is a DSP 
hűtőberendezéseiben tárolták az 
előírt 2–4 Celsius fokon.

MA KIDERÜL, MILYEN FORMÁBAN KEZDŐDHET A JELENLÉTI OKTATÁS A JÖVŐ HÉTEN

Közel 200 ezer gyermek írástudatlan

Extra beruházást, számítástechnikai eszközök biztosítását igényli az oktatás hibrid formája

Ma döntenek a román kormány 
illetékesei az államfővel közö-
sen a jelenléti oktatás forga-
tókönyvének bevezetéséről a 
február 8-ai második félévtől 
kezdődően. Az intézkedés több 
szempontból indokoltnak tű-
nik, többek között amiatt, hogy 
az online oktatás közepette na-
gyon sok gyermek nem tanult 
meg írni-olvasni.

 » BÁLINT ESZTER

M ár 190 ezer gyermek szere-
pel a nyilvántartásban, aki 
nem tanult meg írni – mu-

tatott rá az online oktatás hátránya-
ira vasárnap esti televíziós nyilatko-
zatában Sorin Cîmpeanu oktatási 
miniszter, aki részleteket közölt egy-
úttal arról is, hogy ha újraindul a 
jelenléti oktatás, kik folytathatják a 

tanulást/tanítást az online térben. 
A tárcavezető a Digi24 hírtelevízió 
műsorában hangsúlyozta, február 
8-án, amikor elrajtol a második fél-
év, már három hónap telik el azóta, 
hogy az oktatás kizárólag online for-
mában zajlik Romániában. Cîmpe-
anu elmondása szerint a bukaresti 
tanügyminisztérium a szülők nagy 
részéhez hasonlóan azt szeretné, 
ha a gyerekek visszatérhetnének az 
iskolákba, óvodákba. Aláhúzta: a 
döntést a jelenléti oktatáshoz való 
visszatérésről nem az oktatási mi-
nisztériumban fogják meghozni, 
hanem az egészségügyi tárca hatás-
körébe tartozik.

Cîmpeanu újfent beszélt arról is, 
hogy az újranyitásra kidolgozott 
négy forgatókönyv egyike sem ír elő 
hibrid oktatási rendszert, viszont 
ettől függetlenül lehetőséget adnak 
diákoknak és tanároknak egyaránt, 
hogy továbbra is otthonról vegye-
nek részt az órákon. Erre a változat-
ra is négy forgatókönyv létezik. Az 

első szerint online vehet részt az 
órákon az a diák, akinek egészségi 
állapota miatt az orvos nem ajánl-
ja, hogy osztálytársaival együtt 
visszatérjen az iskolapadokba. A 
második forgatókönyv értelmé-
ben azok a diákok is a laptop előtt 
maradhatnak, akiknek olyan csa-
ládtagjuk van, akik a kockázati 
csoportokhoz tartoznak. Ugyanak-
kor az oktatási és az egészségügyi 
minisztérium határozott kérésére 
szigorúan otthon kell maradniuk 
azoknak a tanulóknak, akiknek 
légúti megbetegedésre utaló tü-
neteik vannak. A negyedik forga-
tókönyv a pedagógusokra vonat-
kozik, eszerint továbbra is online 
adhatják le a tananyagot azok a 
tanítók, tanárok, akik valamely 
kockázati csoporthoz tartoznak, 
vagy Covid–19-re utaló tüneteik 
vannak.

Ez a hibrid rendszer ugyanakkor 
extra beruházásokat is igényel, hi-
szen az osztálytermekbe kamerát 
kell felszerelni, és laptopot vagy 
táblagépet kell biztosítani annak 
érdekében, hogy míg az osztály 
egy része fi zikailag ott van az isko-
lában, az online térben tanulók is 
követni tudják a leadott tananya-
got. Sorin Cîmpeanu azt mondja, 
már korábban gondoltak erre, és a 
szükséges versenytárgyalást is le-
bonyolították, így február 4-én 60 
ezer laptop, és „jelentős számú” 
kamera áll majd rendelkezésre. 
Mint ismeretes, a korábbi bejelen-
tések értelmében ma döntenek a 
bukaresti illetékesek arról, milyen 
formában rajtol el a második félév 
a jövő héten. Florin Cîţu minisz-
terelnök tegnap közölte, Klaus 
Iohannis államfővel közösen ha-
tároznak az iskolák újranyitásá-
nak módozatairól. A kormányfő 
szerint prioritást képez a bizton-
ság szavatolása az oktatási intéz-
ményekben.

 » Az újranyi-
tásra kidolgozott 
négy forgató-
könyv egyike 
sem ír elő hibrid 
oktatási rend-
szert, viszont 
ettől függetlenül 
lehetőséget 
adnak diákoknak 
és tanároknak 
egyaránt, hogy 
továbbra is ott-
honról vegyenek 
részt az órákon.

KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ

. F
O

TÓ
: H

AÁ
Z 

VI
NC

E

 » KRÓNIKA

A nyolcadik tagállamban, Szlové-
niában is összegyűltek a nem-

zeti régiók védelmében a Székely 
Nemzeti Tanács (SZNT) által indított 
európai polgári kezdeményezéshez 
szükséges támogató aláírások – je-
lentette tegnap az SZNT. A szervezet 
közölte, a kezdeményezés szlovéniai 
támogatóinak száma túllépte a hat-
ezret, a teljesítményért köszönetet 
mondtak a Szlovén Demokrata Párt-
nak (SDS), valamint annak elnöké-
nek, Janez Jansa kormányfőnek a 
támogatásért. „Ma, a 21. század 
elején békés eszközökkel, építke-
zéssel, Európa népeinek együttmű-
ködésével meg tudjuk védeni, és elő 
tudjuk mozdítani az európai uniós 
szerződésekben rögzített alapvető 
értékeket, ezek között Európa kul-
turális sokszínűségét is. De ebben 
számítunk Szlovénia támogatására 
a továbbiakban is!” – szerepel az 
SZNT közleményében.

A nemzeti tanács által indított, 
Kohéziós politika a régiók egyenlő-
ségéért és a regionális kultúrák fenn-
tarthatóságáért indított polgári kez-
deményezés azt a célt szolgálja, hogy 
uniós szintű jogszabály szülessen 
azon régiók kiemelt támogatásáról, 
amelyeket nemzeti, etnikai, kulturá-
lis, vallási, nyelvi sajátosságok külön-
böztetnek meg az őket körülvevő régi-
óktól. A polgári kezdeményezést a 27 
uniós tagország közül legalább hétből 
származó, legkevesebb 1 millió uniós 
polgárnak kell aláírásával támogat-
nia. A hét tagállam mindegyikében 
össze kell gyűjteni az adott országra 
vonatkozó minimálisan szükséges 
számú aláírást. A hetedik országot 
vasárnapra virradóra sikerült „kipi-
pálni”, akkorra gyűlt össze a szüksé-
ges szavazatszám Spanyolországban, 
amivel elméletileg minden feltétel 
teljesült ahhoz, hogy a polgári kezde-
ményezés sikeres legyen.

Az SZNT elnöke ugyanakkor óva-
tosságra intve közölte: a szervezők-

nek arra kell összpontosítaniuk, hogy 
további aláírásokat gyűjtsenek azok-
ból az országokból, ahol éppen csak 
elérték a száz százalékot, és ahol a 
hatósági hitelesítés kockáztatja az 
alsó küszöb teljesítését. „További erő-
feszítéseket kell tennünk, hogy újabb 
államokból, más nemzeti régiókat is 
tudjunk mozgósítani, hiszen fel kell 
építenünk egy európai mozgalmat, 
és a kezdeményezés végleges sikerét 
csak a mozgalom ereje hozhatja el” – 
fogalmazott Izsák Balázs. Szerinte a 
nemzeti régiók ügye összeurópai ügy, 
ugyanakkor kezd valósággá válni az 
aláírási kampány indításakor meg-
fogalmazott jelmondat, miszerint: 
„Székelyföldért megmozgatjuk Euró-
pát!”. Az SZNT elnöke úgy véli, a siker 
egyúttal olyan bizalmi tőke, amely a 
székely népet, a székely autonómia-
törekvést képviselő szervezetet és Eu-
rópa különböző nemzeti régióiban élő 
szabadságszerető népeket illeti meg, 
és amire a további küzdelmet építeni 
lehet és kell.

Izsák: kezd valósággá válni az SZNT jelmondata

 » „Ma, a 21. 
század elején bé-
kés eszközökkel, 
építkezéssel, 
Európa népeinek 
együttműködé-
sével meg tudjuk 
védeni, és elő 
tudjuk mozdítani 
az európai uniós 
szerződésekben 
rögzített alap-
vető értékeket, 
ezek között 
Európa kulturális 
sokszínűségét 
is” – szerepel az 
SZNT közlemé-
nyében.




