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 » KRÓNIKA

Együttműködési megállapodást kö-
tött tegnap a Babeș–Bolyai Tudo-

mányegyetem és Székelyudvarhely 
önkormányzata. A dokumentumot 
Daniel David rektor és Gálfi  Árpád 
polgármester írta alá Kolozsváron. 
Az eseményt követő online sajtó-
tájékoztatón Markó Bálint, a BBTE 
kihelyezett tagozataiért és a nem 
hagyományos oktatásért is felelős 
rektorhelyettese elmondta: a BBTE 
egy éve megválasztott vezetősége 
kiemelt feladatának tekinti, hogy tu-
dásával, szakértelmével segítse a he-
lyi közösségek fejlesztését. „Ha a vá-
ros igényli, mi segítünk!” – jelentette 
ki a rektorhelyettes. Megjegyezte: ko-
rábban hasonló egyezményt írtak alá 
Hargita megye önkormányzatával, 
és hamarosan Sepsiszentgyörggyel 
is megegyeznek.

A rektorhelyettes elmondta: Szé-
kelyudvarhelyt iskolavárosként tart-
ja számon az erdélyi magyarság. Az 
egyetem székelyudvarhelyi kihelye-
zett tagozatán több mint 200-an 
tanulnak az óvónő- és tanítóképző 

alapszakon és mesteri tagozaton, 
és az egyetem posztgraduális infor-
matikai képzést is nyújt a városban. 
Hozzátette: ha sikerül megszerezni 
az akkreditációt, már ez év őszétől, 
ha nem, akkor csak egy évvel később 
elindítják a székelyudvarhelyi infor-
matika-mesterképzést, és emellett az 
önkormányzat képzési igényeinek is 
igyekeznek eleget tenni. Markó Bá-
lint az MTI kérdésére cáfolta, hogy az 
egyetem székelyudvarhelyi terjesz-
kedési tervei azzal állnának össze-
függésben, hogy a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem (EMTE) 
még nem indított székelyudvarhelyi 
képzéseket.

Gálfi  Árpád polgármester arról be-
szélt, hogy szeretnék tartalommal 
kitölteni az aláírt egyezményt, mely 
által a jövő nemzedékek számára biz-
tosítanak továbblépési lehetőséget. 
Pálfi  Kinga alpolgármester elmond-
ta: Székelyudvarhelyen minden év-
ben több mint 500 diák fejezi be a 
középiskolai tanulmányait. Közülük 
sokan Kolozsváron tanulnak tovább. 
Szeretnék helyben is biztosítani a 
továbbtanulás lehetőségét, elsősor-

ban azok számára, akiknek nincsen 
lehetőségük Kolozsvárra költözni. 
Az alpolgármester azt is hozzátette: 
Székelyudvarhelyen találkozik a vá-
ros kereslete az egyetem kínálatával, 
hiszen nagy szükség lenne például 
a pedagógusok felkészítésére a digi-
tális eszközhasználatra, és sok más 
rövid, alkalmi képzésre is.

Székelyudvarhelyen terjeszkedik a BBTE

 » A rektorhe-
lyettes elmondta: 
Székelyudvar-
helyt iskolavá-
rosként tartja 
számon az erdélyi 
magyarság.

Dan Tanasă kezdeménye-
zésére jogerős ítélet alapján 
lekerülhet a Kovászna megyei 
Ozsdola központjában levő 
székely zászló. Pénzes Ágoston 
polgármester lapunknak el-
mondta, amíg nem kapják meg 
a végzést, a helyén marad a 
lobogó, utána magánterületen 
még nagyobbat tűznek ki.

 » BÍRÓ BLANKA

A magyarellenes megnyilvánu-
lásairól elhíresült Dan Tanasă 
Ozsdolán is elérte, hogy el 

kelljen távolítani a községközpont-
ban felállított székely zászlót. A bu-
karesti táblabíróság erre vonatkozó 
április 15-i jogerős ítéletéről a Romá-
nok Egyesüléséért Szövetség (AUR) 
törvényhozója számolt be blogján. 
Bejegyzésének címében azt írja: 
„Ozsdola RMDSZ-es polgármesterét 
bíróság kötelezi arra, hogy eltávolít-

sa a közterületről a székely zászlót.” 
A politikust az sem zavarta, hogy a 
legutóbbi helyhatósági választá-
sokat a független Pénzes Ágoston 
nyerte, tehát már nem RMDSZ-es 
elöljáró irányítja a Kovászna megyei 
települést. A polgármester lapunk 
megkeresésére elmondta, a bírósá-
gi döntésről még nem kapták meg 
a végzést, így addig nem lépnek, a 

községközpontban a második világ-
háborús hősök emlékműve mellett 
levő zászló egyelőre a helyén ma-
rad. Pénzes Ágoston egyeztetett az 
RMDSZ helyi szervezetével és előd-
jével. Úgy döntöttek, ha megkapják 
az értesítést és a jogerős ítélet értel-
mében le kell venni a zászlót, akkor 
„magánterületen egy annál is na-
gyobbat vonnak majd fel”.

BÍRÓSÁGI FELSZÓLÍTÁSIG A HELYÉN MARAD A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSÖK EMLÉKMŰVE MELLETT LÉVŐ LOBOGÓ HÁROMSZÉKEN

Ozsdolán is lekerülhet a székely zászló
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Dan Tanasă bejegyzésében fel-
idézi, hogy az általa alapított és 
vezetett Méltóságért Európában 
Polgári Egyesület 2019-ben indított 
pert, miután az akkori polgármes-
ter, Brânduș-Dendyuk Szilveszter 
nem tett eleget a levélben elküldött 
felszólításának, hogy távolítsa el 
a zászlót. Még az év októberében 
a bukaresti törvényszék alapfo-
kon a feljelentőnek adott igazat, 
kötelezve a polgármestert a zászló 
levételére. Az elöljáró fellebbezett, 
ezt utasította el a napokban a táb-
labíróság, megerősítve az alapfokú 
döntést. A világháborús emlék-
mű mellett a nagy méretű székely 
zászlót 2015 nyarán, a falunapokon 
vonták fel és szentelték meg, az 
Ozsdolai Székely Tanács kezde-
ményezésére. Két évvel korábban 
ugyanis a polgármesteri hivatal 
homlokzatáról kellett eltávolítani 
a székely zászlót, az akkor prefek-
tus Dumitru Marinescu több há-
romszéki polgármester között az 
ozsdolait is perbe hívta a székely 
zászló miatt.

 » A polgármes-
ter megkeresé-
sünkre elmond-
ta, a bírósági 
döntésről még 
nem kapták meg 
a végzést, így 
addig nem lép-
nek semmit.

Gálfi  Árpád polgármester (bal oldalon) és Daniel David rektor 
(jobb oldalon, középen) megállapodást írt alá Kolozsváron

Magyar állami kitüntetéseket adtak át Sepsiszentgyörgyön

Az Áder János köztársasági elnök által március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozott 
állami kitüntetéseket vehette át tegnap Dávid György plébános és Bordás Attila volt politikai 
fogoly.  A Bod Péter Megyei Könyvtárban megtartott zárt körű ünnepségen Tóth László csíksze-
redai magyar főkonzul adta át Dávid Györgynek, a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébánia 
plébánosának a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét, Bordás Attilának, az egykori sepsiszent-
györgyi Bútorgyár Helyi Ipari Vállalat nyugalmazott tervezőtechnikusának pedig a Magyar 
Arany Érdemkeresztet. „A világjárvány miatt rendkívüli időket élünk, de nem feledkezhetünk 
meg azokról a kihívásokról, melyek átmenetileg háttérbe szorultak, de majd újra napvilágra 
kerülnek, az erdélyi, a székelyföldi magyarság mindennapjait meghatározó alapvető szociális 
és gazdasági kérdésekről, a szimbólum és anyanyelvhasználat, a magyar identitás megőrzé-
sével kapcsolatos problémákról” – fogalmazott köszöntőbeszédében a főkonzul. Hozzátette: 
nehéz időkben még inkább szükségünk van olyan példamutató személyiségekre, mint a most 
kitüntetésben részesülők, akik „segítenek az eligazodásban, akik előttünk járva eloszlatják 
kételyeinket és megmutatják számunkra a helyes irányt”. 

Újabb enyhítésben
reménykedik Kolozsvár

Látványosan csökken az aktív koro-
navírusos esetek száma Kolozsvá-

ron, ahol tegnap öt ezrelék alá esett 
a vírusmutató. A kincses városban 
egy hete lazítottak a hét közbeni 
korlátozásokon, miután 7 ezrelék 
alá csökkent a fertőzöttségi ráta. A 
megyei vészhelyzeti bizottság döntése 
értelmében hétvégén még életben 
vannak a korlátozások, péntek–vasár-
nap este 18 óráig tarthatnak nyitva a 
kereskedelmi egységek, és 20 órától 
életbe lép a kijárási tilalom. Ha foly-
tatódik a csökkenő tendencia, akkor 
hamarosan ezektől a korlátozásoktól 
is megszabadulhatnak a kolozsvá-
riak, ugyanis tegnap 4,80 koronaví-
rusos fertőzött jutott ezer lakosra. A 
megyeszékhelyhez hasonlóan Kolozs 
megye más településein is csökkenő 
trend mutatkozik, Désen tegnap 4,94, 
Szamosújváron 3,34, Tordán 4,46 ez-
reléken állt a vírusmutató. A városok 
közül leginkább Aranyosgyéresen 
tombol a járvány, 8,18 ezrelék a fertő-
zöttségi ráta. Kolozs megyéből tegnap 
192 új koronavírusos esetet jelentettek, 
megyei szinten 4,61 ezreléken áll a 
fertőzöttségi mutató. (Krónika)




