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Már nem csak a 11–14 éves lá-
nyok részesülhetnek a HPV elleni 
ingyenes védőoltásban, hanem a 
14–18 éves korosztály is.

 » KRÓNIKA

A 14 és 18 év közötti lányokra is 
kiterjesztették a HPV (humán-
papiloma-vírus) elleni ingyenes 

oltást biztosító programot, jelentette 
be Ioana Mihăilă egészségügyi minisz-
ter. A tárcavezető az erről szóló minisz-
teri rendeletet pénteken írta alá, így 
már nem csupán a 11–14 éves lányok 

részesülhetnek az ingyenes védőoltás-
ban, hanem a 14–18 éves korosztály is.

Az Európai Unió országai közül 
Romániában a legmagasabb a 99 
százalékban a HPV-fertőzés okozta 
méhnyakrák előfordulása és a kór 
okozta elhalálozás. „A HPV elleni 
védőoltás a legjobb módja a méh-
nyakrák megelőzésének, ezért kibő-
vítettük a korcsoportot, hogy minél 
többen részesülhessenek az ingye-
nes vakcinából. Emellett lehetőséget 
nyújtunk az oltás felvételére azok-
nak a 14 év feletti lányoknak is, akik-
nek a megfelelő időpontban nem 

volt hozzáférésük a vakcinához” 
– idézte Ioana Mihăilát az egészség-
ügyi minisztérium közleménye.

A korcsoport kibővítése a tárca epi-
demiológiai és onkológiai bizottságá-
nak, illetve az Országos Közegészség-
ügyi Intézet (INSP) szakembereinek a 
javaslatára történt.

A gyerekek beoltását a szülőknek 
kell kérelmezniük a háziorvosnál. A 
kérelmeket a nyilvántartásba vétel 
időpontja szerinti időrendi sorrend-
ben összesítik, és negyedévente kérik 
a szükséges vakcinaadagokat a terüle-
ti közegészségügyi igazgatóságtól.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Az idei pótérettségi óvások elbírá-
lása utáni, végleges eredményei 

szerint a résztvevők 32,9 százalékának 
sikerült a vizsgája; ez 2,6 százalékkal 
jobb arány az első eredmények után 
közöltnél – tájékoztatott pénteken 
az oktatási minisztérium. A végleges 
eredmények szerint 10 531 jelentkező 
ment át a vizsgán, azaz 828-cal több 

a sikeresen vizsgázó, mint az óvások 
elbírálása előtt. Közülük 7359-en idén 
végeztek, 3172-en pedig korábbi évek-
ben – írta az Agerpres. 

Az idei végzősök körében az óvá-
sok előtt jegyzett 32,3 százalékról 34,9 
százalékra nőtt a sikeresen pótérettsé-
gizők aránya, az előző évfolyamokban 
végzettek körében pedig 26,3 száza-
lékról 28,9 százalékra emelkedett. A 
tavalyi pótérettségin 34,1 százalékos 

volt a sikerességi arány. Idén összesen 
11 756 óvást nyújtottak be a vizsgázók, 
és 10 886 esetben módosult az erede-
ti jegy az újrajavítás után. A pótérett-
ségire feliratkozott 38 949 jelentkező 
közül összesen 32 043-an vettek részt a 
vizsgán. 77 diákot kizártak csalás vagy 
csalási kísérlet miatt. A sikeres vizsga 
feltétele – mint ismeretes – a 6-os át-
lag, illetve a legalább 5-ös jegy meg-
szerzése valamennyi vizsgatárgyból.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Noha kértek kilövési engedélyt a 
Kápolnásfaluban júniusban em-

berre támadó medvére, ezt még min-
dig nem kapta meg a Nagy-Küküllő 
Vadász- és Sporthorgász Egyesület. 
Most már nem is mernének lőni.

Június 20-án sebesítette meg a 
medve a gazdát, aki éppen a Kápol-
násfaluhoz tartozó Tizenhétfalusi-
ban ellenőrizte a villanypásztorát. A 
férfi  a mellkasán, illetve a törzsének 
a veséje körüli részén sérült meg. Bá-
tor kutyája segítségével tudott csak 
kiszabadulni a medve karmaiból, ez-

után pedig autójával ment be a köz-
ségközpontba, ahonnan kórházba 
szállították.

Mărmureanu-Bíró Leonárd, a 
Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthor-
gász Egyesület vezetője lapcsalá-
dunk érdeklődésére elmondta, az 
eset után nem sokkal kértek kilövési 
engedélyt a kártékony medvére, ám 
igénylésükre nem érkezett válasz a 
környezetvédelmi minisztériumtól. 
A szakember rámutatott, most már 
annyi idő eltelt a történtek után, 
hogy lehetetlen lenne beazonosítani 
a támadó medvét, ezért hiába is ér-
kezne meg az engedély, nem tudná-

nak cselekedni. „Ha ma érkezne meg 
az engedély, akkor sem mernénk 
kilőni a nagyvadat, hiszen ennyi idő 
elteltével lehetetlen százszázalékos 
bizonyossággal beazonosítani az ag-
resszív példányt” – fogalmazott az 
igazgató. Mint mondta, az említett 
medve azóta nem okozott gondokat.

A Tizenhétfalusiban történt táma-
dás pontos okát sem tudták meg-
határozni, úgy sejtik, hogy az alvó 
nagyvad nem vette észre a hozzá kö-
zeledő áldozatot, ezért megijedt, de 
az is lehetséges, hogy a villanypász-
torban lévő áram ütötte meg, és az 
váltotta ki az agresszív viselkedést.

 Erdélyi tudósítások 2021. szeptember 6.
hétfő

Gengszterváltás
és restitúció

Romániában nincs új a nap alatt, ha az erdélyi 
magyarokat vegzálni kell. A Trianon óta eltelt száz 
esztendő gyakorlata azt mutatja, hogy kortól és 
ideológiáktól függetlenül a módszerek ugyanazok, 
csak más köntösbe bújtatott intézmények végzik el 
a piszkos munkát. Ahogyan legutóbb az ügyészség 
bűnvádi eljárást indított mondvacsinált vádakkal a 
királyhágómelléki és az erdélyi református püspök 
ellen a zilahi Wesselényi-kollégium visszaigénylé-
se miatt. A Zilah belvárosában álló patinás múltú 
ingatlan a kommunista államosításig a református 
egyház tulajdonában állt több száz más épülettel 
együtt, amelyeket a rendszerváltás óta hiába kö-
vetelnek vissza az erdélyi magyar egyházak.

A mostani ügyészségi eljárás kísértetiesen 
hasonlít a Székely Mikó Kollégium esetére, ahol 
az Erdélyi Református Egyházkerületnek a 2002-
ben visszaszolgáltatott ingatlannal kapcsolatos 
döntést a romániai korrupcióellenes ügyészség 
(DNA) támadta meg. A visszaszolgáltatást elbí-
ráló bizottság tagjait a bíróság jogerősen felfüg-
gesztett börtönbüntetésre ítélte, az ingatlan pe-
dig újra visszakerült a román állam tulajdonába. 
A református egyház az ingatlannal kapcsolatos 
későbbi pereit is elveszítette, és immár évek óta 
a strasbourgi igazságszolgáltatásra vár. A zilahi 
Wesselényi-kollégium rendszerváltás utáni kál-
váriájában annyi a különbség, hogy a 18 éve folyó 
visszaigénylési folyamat során még nem született 
az egyház számára kedvező döntés, és az ügyész-
ségi eljárással eleve azt akarják elérni, hogy az 
egyház által indított polgári perben erre ne is ke-
rülhessen sor.

Az erdélyi magyar oktatás e két emblematikus 
tanügyi intézményének restitúciós kálváriája az 
1950 előtt a római katolikus egyház tulajdonában 
álló gyulafehérvári Batthyáneum könyvtárral és tu-
dományos gyűjteménnyel együtt a jéghegy csúcsa. 
Számtalan kevésbé ismert egyházi és más közös-
ségi tulajdonból a kommunizmus idején kisajátí-
tott ingatlanok, termőföldek és erdőterületek áll-
nak ma is jogtalanul a román állam használatában.

Romániában a restitúciós folyamat mindenféle 
politikai ígéret ellenére működésképtelen. A rend-
szerváltás után hosszú idő elteltével elfogadott 
erre vonatkozó jogszabályok nem öntöttek tiszta 
vizet a pohárba. A törvények előírásai ugyanis ki-
játszhatók. Amikor viszont már erre nincs lehető-
ség, és a magyar egyházi ingatlant több évtizedes 
jogi huzavona után vissza kéne szolgáltatni – vagy 
éppen visszavenni állami tulajdonba –, bevetik a 
megfélemlítés eszközeit. Erre a piszkos munkára 
az utóbbi egy-két évtizedben az ügyészség bizo-
nyult a legalkalmasabbnak: vagy lecsukatták, vagy 
elűzték Erdélyből a renitenskedő magyarokat.

Sok erdélyi magyar számára égető kérdés, hogy 
ilyen körülmények között szabad-e magyar poli-
tikusnak román kormányzati tényezőként az ég-
bekiáltó jogsértésekhez asszisztálnia? Az éppen 
végnapjait élő kormány megalakulásakor – mint 
annyiszor az RMDSZ 1996-os első kormányra lé-
pése óta – egyik fontos célként hangzott el a jog-
talanul elkobzott egyházi ingatlanok visszaszol-
gáltatása. Amit ki kell egészíteni a kommunisták 
által elkövetett tengernyi jogsérelem jóvátételének 
egyéb igényeivel. Ezekből a kormánykoalíciós ígé-
retekből alig valósult meg valami, sőt, mint látjuk, 
a megfélemlítés eszközeit használva, az államha-
talom újra és újra azokat a tulajdonosokat alázza 
meg és bünteti, akiket a kommunista hatalom ko-
rábban már kiforgatott vagyonukból. A pórul jár-
tak örökösei ma a régihez hasonló rosszindulatú 
államhatalommal találkoznak. A köznyelv találó-
an fogalmaz: Romániában nem rendszer-, hanem 
gengszterváltás történt.

Miközben a legtöbb erdélyi magyar jogsére-
lemre a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósá-
ga maradt a távoli igazságtételi remény, jó vol-
na elgondolkozni azon, hogy mi haszna van az 
erdélyi magyar kormányzati szerepvállalásnak, 
ha a román hatalom továbbra is azt tesz velünk, 
amit akar.
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MINISZTÉRIUMI RENDELETTEL TERJESZTETTÉK KI A JOGOSULTAK KÖRÉT

HPV elleni oltás tiniknek is

Túl sok idő telt el. Lehetetlen beazonosítani a támadó medvét

Pótérettségi 33 százalékos sikerrel

Hiába várták a kilövési engedélyt




