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Mint arról már tegnap rövideb-
ben beszámoltunk, megosztja 
a román kormánypártokat a 
közoktatás és a felsőoktatás 
reformját célul kitűző törvény-
csomag, amelyet az egyik kor-
mánypárt gyorsított eljárással, 
parlamenti vita nélkül akar 
elfogadni. A Demokrata Libe-
rális Párt (PD-L) vezetői szerint 
nincs értelme a további halo-
gatásnak. Szerintük a Mircea 
Miclea volt oktatási miniszter 
által kidolgozott tervezet a leg-
jobb. A Szociáldemokrata Párt 
(PSD) vezetői viszont az ő je-
lenlegi oktatási miniszterük ál-
tal kidolgozott törvénycsomag-
ra esküsznek, és kifogásolják, 
hogy kormánypartnerük a par-
lament megkerülésével akarja 
elfogadtatni a jogszabályt.

Jelentős eltérések
Korábban Emil Boc demok-

rata miniszterelnök bejelentet-
te, hogy kormánya szeptember 
elején felelősséget vállal három 
másik törvénytervezettel együtt 
az oktatási törvénycsomagért 
is a törvényhozó testület előtt. 
Ez azt jelenti, hogy parlamenti 
vita nélkül léphet érvénybe az 
oktatási törvénycsomag. Traian 
Băsescu államfő a parlament 
épületében szervezett vitán üd-
vözölte a miniszterelnöknek a 

gyorsított eljárásra vonatkozó 
szándékát.

A Miclea-csomag szorosan 
kapcsolódik Băsescuhoz, hiszen 
az elnöki hivatalban létrehozott 
szakértői testület dolgozta ki az 
elképzelést az egykori oktatási 
miniszter irányítása alatt. Csak-
hogy a tavaly decemberi parla-
menti választások után létrejött 
román nagykoalícióban szüle-
tett egyezség értelmében az ok-
tatási miniszteri tisztség a szo-

ciáldemokratáké lett, Ecaterina 
Andronescu tárcavezető pedig 
az elmúlt hónapokban új re-
formtervezetet dolgozott ki.

A két dokumentum között 
jelentős eltérések vannak. Így 
például a jelenlegi miniszter 12 
osztály elvégzését tenné köte-
lezővé, míg a volt miniszter a 
kötelező közoktatást 10 osztály-
ra korlátozná. A két tervezet 
az érettségi vizsgáról is külön-
bözőképpen rendelkezik.

A bukaresti vita során nem 
derült ki, hogy a kormány két 
hét múlva melyik oktatási re-
formcsomagot terjeszti a par-
lament elé. 

Emil Boc csak annyit közölt, 
hogy minden javaslatot meg-
hallgat, a tervezetekből azo-
kat a részeket használja fel a 
végleges változatban, amelyek 
hasznosak a diákok számára 
és a rendszer megreformálása 
érdekében.

Rö vi den

A kisebbségek védelmében emel-
te fel a szavát augusztus 20-i ün-
nepi beszédében a köztársasági 
elnök a délelőtti, Hősök terén 
megtartott tisztavatáson. Az ál-
lamalapítás ünnepének program-
jai a kora délutáni órákig mél-
tóságteljesen, békében zajlottak.
Sólyom László államfő, miután a 
többi közjogi méltósággal együtt 
megjelent a Magyar Köztársaság 
lobogójának ünnepélyes felvoná-
sán, a hagyományos tisztavatá-
son vett részt. 

Nem ellenség
Itt azt hangoztatta, hogy a 

kisebbségekben nem ellenséget, 
hanem értéket kell látni. Úgy 
fogalmazott: azzal a szemlélettel 
szemben, amely a kisebbségben 
ellenséget, vagy legalábbis problé-
mát lát, van egy másik látásmód 
is, amely értéknek és az ország 
gazdagodásának tartja őket.

A köztársasági elnök később 
a Parlamentben kitüntetéseket 
adott át. 

Szekeres Imre honvédelmi 
miniszter a Hősök terén tar-
tott tisztavatáson Bajnai Gor-

don kormányfő, Szili Katalin 
házelnök és Paczolay Péter, az 
Alkotmánybíróság és Baka And-
rás, a Legfelsőbb Bíróság elnöke 
jelenlétében azt hangoztatta: a 
honvédelem nemzeti ügy. A po-
litikus szerint Magyarországot 
hagyományos jellegű fegyveres 
támadás veszélye ugyan nem fe-
nyegeti, de szembe kell nézni az 
új típusú fenyegetésekkel, mint 
a terrorizmus, az egész világra 
hatást gyakorló válságok, az 
energiaellátás bojkottálása vagy 
az informatikai rendszerek meg-
semmisítése.

A Hősök terén több ezren vol-
tak kíváncsiak a tisztavatásra.

A kormány úgy döntött, hogy a 
Spiru Haret Egyetemet ismét fel-
veszi az akkreditált magánegye-
temek listájára, ezáltal módosít-
va a 749/2009-es kormányrende-
letet, melybe a Spiru Haret nem 
volt belefoglalva. Az intézmény 
eddig nem szervezhetett felvételi 
vizsgát az akkreditált vagy enge-
déllyel rendelkező szakokra, sőt, 
a számos illegális ügylete miatt 

nehéz helyzetbe került egy időre. 
Az augusztus 19-i döntésben vi-
lágosan meghatározták az akkre-
ditált vagy ideiglenes működési 
engedéllyel rendelkező szakokat, 
jelentette be Ioana Muntean kor-
mányszóvivő.

Előzmény
A múlt heti kormányülésen jó-

váhagytak egy rendeletet, mely 
a távoktatásra vagy látogatás 
nélküli szakokra beíratkozott di-
ákok abbeli jogaira vonatkozott, 
hogy ideiglenes működési enge-
déllyel rendelkező, vagy akkre-
ditált államvizsgaprogramokban 
folytassák tanulmányaikat. Az 
Ecaterina Andronescu oktatási 
miniszter által múlt héten be-
mutatott törvény meghatározta 
az Oktatási Minisztérium által 
a Spiru Haret Egyetem ügye 
helyzetének rendezésére javasolt 
intézkedések jogi keretét.

Hosszú.  � Rekordot döntött az amerika-
iak várható élettartama: egy most született 
gyermek átlagosan 78 életévre számíthat a 
kormány megbízásából az Amerikai Beteg-
ségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) 
által készített statisztikák szerint. Mind a 
férfiak, mind a nők esetében javultak az élet-
kilátások, de a nagyjából ötéves különbség a 
nők javára megmaradt. A halálozási ráta csök-
kent, 100 ezer főre 760,3 haláleset jut. „Az 
életkilátások egy évtized alatt összességében 
1,4 éves javulást mutatnak” – fogalmazott a 
CDC jelentése. Egy újszülött fiú az Egyesült 
Államokban 75, egy lány 80 évre számíthat. 
Most először az afroamerikai férfiak várható 
élettartama is átlépte a 70 évet.  

Fölösleges?  � Egy közvélemény-kutatás 
szerint minden második amerikai véli úgy, hogy 
az afganisztáni háború nem éri meg a fáradtsá-
got, és ellenzi, hogy újabb amerikai katonákat 
küldjenek oda az iszlám lázadók ellen harcolni. 
Arra a kérdésre, hogy az afganisztáni háború 
megéri-e a fáradtságot, a megkérdezettek 51 
százaléka válaszolt nemmel és 47 százalékuk 
igennel a The Washington Post és az ABC 
News számára 1000 felnőtt részvételével ké-
szített felmérés szerint, amelynek eredményét 
helyi idő szerint szerdán tették közzé. Júliusban 
még az amerikaiak kis többsége vélte úgy, 
hogy szükség van az afganisztáni háborúra.

Elnökválasztás  
Afganisztánban

Egy órával meghosszabbították a szavazó-
helyiségek nyitva tartását csütörtökön Afga-
nisztánban a tartományi és elnökválasztáso-
kon – közölte a választási bizottság. A testü-
let szóvivője nem mondta meg, mi indokolta 
a hosszabbítást. A szavazatok összesítése 
rögtön az urnák lezárása után megkezdődik.
A választási bizottság közlése szerint dél-
utánig „lényegében zavartalanul” zajlott a 
voksolás. Asziszulla Ludin, a bizottság elnöke 
ugyanakkor elismerte, hogy néhány választó-
körzetben a feszült biztonsági helyzet miatt 
nem nyitottak ki a szavazóhelyiségek.
Afganisztán különféle részeiből folyamatosan 
érkeztek a nap folyamán jelentések kisebb-
nagyobb erőszakos cselekményekről; rakéta-
támadásokról, összecsapásokról, merényle-
tekről. Összesen nagyjából 200 ezer afgán és 
100 ezer külföldi katona vigyázta a rendet a 
voksolás napján a közép-ázsiai országban.

Vita  a nagygyűlés kapcsán
Vita alakult ki a romániai magyar szervezetek 
között arról, hogy mikor kerüljön sor az eredetileg 
szeptember 5-re tervezett székelyföldi önkor-
mányzati nagygyűlésre. A Hargita, a Kovászna és 
a Maros megyei magyar önkormányzati vezetők 
részvételével meghirdetett nagygyűlés időpontját 
korábban a Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség (RMDSZ) és az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács (EMNT) vezetői tűzték ki szeptember 
elejére. Az RMDSZ azonban későbbre – egyelőre 
ismeretlen időpontra – halasztotta az összejöve-
telt. Ezt azonban mégis megszervezi szeptember 
elején a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) és a 
Magyar Polgári Párt (MPP).

Ünnep és kisebbségek

Durva: ismét rendben van?!

A diákok jövője is tét, ám ezzel is inkább eljátszogatnak a kabinetet alkotó pártok politikusai

Voksoltak: rendben volt minden?

Sólyom László

Ecaterina Andronescu

Szeghalmi Örs szerkesztő kép-
viseli lapunkat a Kisebbségi 
Nyelvű Napilapok Európai 
Szövetsége (MIDAS) Olasz-
országban tartandó legújabb 
konferenciasorozatán. A Tri-
eszt városában és a környező 
térségben, településeken szep-
tember 6–13. között zajló ren-
dezvényen Európa különböző 
országaiból érkező összesen 
mintegy 10 meghívott vesz 
majd részt – mindannyian a 
média képviselői, különféle 
országokbeli vezető kisebbségi 
lapok reprezentánsai.

Sűrű program
Az előadások, megbeszélé-

sek, tájékozódó körutak során 
az olaszországi kisebbségek 
helyzetével ismerkednek majd 
a MIDAS meghívottai, ugyan-
akkor fogadják őket a régió 
politikusai, felkeresik a vezető 
médiaorgánumok székhelyeit, 
több településen tanulmányoz-
zák az etnikumok jogainak 
gyakorlati érvényesülését. A 

fő témakör a szlovén kisebb-
ség helyzete lesz, ugyanis e tér-
ségben e népcsoport dominál, 
ugyanakkor mindegyik küldött 
a saját nemzeti közösségének 
helyzetéről is beszámol majd, 
több fórumon. Szerepel még a 
programban például megem-
lékező látogatás Triesztben, a 
Rizarna nevű volt náci kon-
centrációs tábor emlékhelyén 
is, akárcsak katolikus egyhá-
zi vezetőkkel és nemzetiségi 
tanintézetek irányítóival való 
megbeszélések, vagy éppen a 
régió ismertebb gazdasági sze-
replőinek képviselőivel való 
találkozó.

Miután kifejtette álláspontját a 
vizsgálóbizottság tevékenységé-
ről, Elena Udrea turisztikai mi-
niszter távozott annak tegnapi 
üléséről. Rövid ott-tartózkodása 
ideje alatt Udrea parázs vitába 
keveredett Ludovic Orbannal, 
a bizottság PNL-s elnökével. 
Udrea azt követően távozott 
az általa vezetett tárca ügyé-
ben vizsgálódó bizottság ülé-
séről, hogy verbális támadást 
intézett a bizottság tagjai ellen, 
és közölte velük, hogy bűnvádi 
keresetet nyújtott be ellenük. 

Hiteltelenek
A miniszter azt állította, 

tiszteletben tartja a parlament 
intézményét, és elfogadja a par-
lamenti bizottság vizsgálódását 
a turisztikai tárca ügyében, azt 
azonban nem fogadja el, hogy a 
bizottságnak olyan tagjai legye-
nek, akik elveszítették hitelü-
ket. Udrea a bizottság elnökét, 

Ludovic Orbant nevezte meg, 
és rajta kívül Adriana Săftoiut, 
Aura Vasilét, Dumitru Chiriţăt 
és Claudiu Ţagát. Hangját meg-
emelve Udrea kifejtette, az em-
lített személyeknek be kellene 
nyújtaniuk lemondásukat mind 
a bizottságból mind a parla-
mentből. Udrea hozzátette, el 
fog jönni a bizottság meghall-
gatására, ha annak összetétele 
megváltozik, és közölte a kép-
viselőkkel, hogy most távozik, 
és a turisztikai minisztériumba 
megy, ahol dolga van. 

MIDAS: rólunk is szó lesz 
Újabb kisebbségügyi rendezvényre kaptunk 
meghívást. A cél ezúttal Olaszország.

Botrányt csinált Udrea
A MIDAS logója

Elena Udrea

Háborús viszonyok Bukarestben 
Nincs béke a kabinetet alkotó pártok között. Újra és újra adódik valamilyen téma, ami azt mu-
tatja, hogy lényegében működésképtelen a PD-L és a PSD alkotta hatalmi csapat.


