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> Utcai harcok Kadhafi szülővá-
rosában. Az eddigi legnagyobb szabású 
támadást intézték szombaton líbiai fel-
kelők Moammer Kadhafi szülővárosa, 
Szirt ellen, ám a bukott diktátor híve-
inek heves válasza nyomán fedezékbe 
kellett vonulniuk. 

A tűzharcban az Átmeneti Nemzeti 
Tanács (NTC) harcosai közül ketten 
elestek, hárman megsebesültek. Az 
ÁNT-fegyveresek egyik parancsnoka 

szerint a város védői azért küzdenek 
olyan elszántan az ostromlók ellen, 
mert Szirtben tartózkodik Motasszim 
Kadhafi, a líbiai diktátor egyik fia is.

> Önégetéssel tiltakozó tibeti-
ek. Felgyújtotta magát két tizenéves a 
szecsuáni Aba főutcáján, Tibet függet-
lenségét követelve. Egyikük életét vesz-
tette. A két fiatal korábban a Kirti ko-
lostor papnövendéke volt. 

A 18 és 19 éves fiatalok Kína-ellenes 
jelszavakat kiáltoztak akciójuk kezde-

tekor. A lángokat a kiérkező rendőr-
ség oltotta el, egyikük életét vesztette, 
másikuk állapota és holléte ismeretlen 
– jelentette a Reuters.  

> Új-Zéland: környezeti katasztró-
fa? Az új-zélandi hatóságok attól tarta-
nak, hogy az északi Tauranga városnál, 
a turisták által is kedvelt részen szerdán 
zátonyra futott olajszállító hajót meg-
rongálhatja a mára jósolt vihar. A libé-
riai zászló alatt hajózó Renából eddig 
20-30 tonna olaj került a vízbe, írja a 

BBC. A hajónak csak az egyik vége 
akadt fenn a zátonyon, ezért fennáll a 
veszélye, hogy az erős szél és a hullá-
mok esetleg megtörik a hajótestet, így 
további 1700 tonna olaj ömölhet ki. Az 
eddig kiszivárgott olaj öt kilométeres 
körzetben terjedt szét. 

Az érintett öbölben számos bálna, 
delfin, fóka, pingvin és ritka madarak 
is élnek. A következő két napban eldől, 
hogy kezelni tudják-e a helyzetet a ha-
tóságok, vagy pedig nagyon súlyos kör-
nyezeti katasztrófa történik.

Ország – világ
Bákó megyéBen járt a magyar Országgyűlés alelnöke

Lezsák: a világörökségnek is fontosak a csángók

„luxus munkára képes személyeket segélyBől eltartani”

A romák integrációján múlik Magyarország jövője?

A magyarországi és a romániai 
megyék közötti együttműködés 
bővítéséről tárgyalt pénteken 
romániában lezsák sándor, a 
ma gyar Országgyűlés alelnöke, 
aki Bákó megye prefektusával 
ta lálkozott.

HN-információ

Constantin Scripat prefek-
tussal folytatott beszélge-
téséről Lezsák Sándor az 

MTI-nek elmondta: az eszmecse-
rén áttekintették magyarországi 
és romániai megyék gazdasági, 
kulturális együttműködési lehető-
ségeit. Emlékeztetett, az új magyar 
alkotmány nagyobb teret biztosít 
a magyarországi megyéknek egy-
részt az országhatárokon belüli 
egymás közötti, másrészt külföldi 
megyékkel való együttműködésre. 
Az Országgyűlés alelnöke szerint 
az egymással szomszédos Hargita, 
Kovászna és Bákó megyék igen 
látványos eredményeket értek el 
együttműködésük révén. Rámu-
tatott: Magyarország természetes-
nek tartja, hogy a magyarországi 
és az erdélyi megyék kapcsolatai 
is erősödjenek. Példaként említet-
te, hogy Bács-Kiskun és az erdélyi 

Hargita megyének jó a kapcsolata, 
s például Bákó megye is csatlakoz-
hatna hozzájuk. Mint mondta, 
a három megye olyan gazdasági 
beruházásokat és kulturális pro-
jekteket készíthet elő, amelyekkel 
eurorégiós pályázatokon is részt 
vehetnek. Lezsák szerint a Bákó 
megyei prefektus nyitottságot mu-
tatott az együttműködési lehető-
ségek erősítésére. Az Országgyűlés 

alelnöke pénteken és szombaton 
több, csángó magyarok által lakott 
településre is elutazott. Ellátoga-
tott Pusztinára, Gajdárra, Budára, 
Pokolpatakra, Magyarfaluba és 
Külsőrekecsinbe, ahol felkereste 
a magyar nyelvű oktatást bizto-
sító iskolákat és magyar házakat. 
Lezsák rámutatott: a prefektussal 
folytatott megbeszélésen érzékel-
tette, hogy nemcsak a magyarok, 

hanem a világörökség számára is 
fontos a csángó magyar nyelvi és 
kulturális hagyományok megőr-
zése. A megbeszélésen kitértek az 
október utolsó hetében sorra ke-
rülő romániai népszámlálásra is. 
Az Országgyűlés alelnöke aláhúz-
ta: Magyarország természetesnek 
tartja, hogy a román állam romá-
niai magyar nemzetiségű számlá-
lóbiztosokat is foglalkoztasson.

a magyarországi társadalmi fel-
zárkózásért felelős államtitkár 
szerint a sokszor elutasító több-
ségi társadalomnak fel kellene 
ismernie, hogy a jövőjét is nagy-
ban érinti a romák integrációja.

HN-információ

Balog Zoltán a Király hágó-
melléki Református Egy-
házkerület romastratégiát 

tárgyaló nemzetközi konferen-
ciáján szombaton, Budapesten 
rámutatott: Európában, főképp a 
kontinens nyugati részén jelentős 
a munkaerőhiány, ám azt nem a 
10-12 milliós európai roma kö-
zösség tagjaival orvosolják –még-
pedig az elmaradt integráció miatt 
–, hanem más földrészekről érke-
ző bevándorlókkal. Balog meglá-
tása szerint az Európai Unió ban 

éppen ez a hiányzó munkaerő az 
egyik fontos motiváló tényező 
arra, hogy igenis szükség van a 
romák integrációját célként meg-
határozó stratégiára. Közgazdász-
okra hivatkozva az államtitkár 
kiemelte: ha az európai romák 
foglalkoztatási szintje ugyanaz 
lenne, mint az európai átlag, ez 
3-5 százalékos GDP-növekedést 
jelentene az államoknak – idézte 
az mno az államtitkárt, aki kitért 
arra is, hogy luxus több millió, 
munkára képes embert szociális 
segélyből eltartani.

Az önálló romastratégia mellet-
ti további érvként Balog Zoltán a 
demográfiai helyzetet említette, rá-
mutatva például arra, hogy ma Ma-
gyarországon, miközben a többségi 
társadalom öregszik, addig ezzel 
szemben a romatársadalom fiatal. 

Megjegyezte: a becslések szerint 
jelenleg az országban a 14 évnél fi-
atalabb gyermekek 30-35 százaléka 
roma származású. Mindemellett 
biztonságpolitikai okok is indokol-
ják a romastratégia megalkotását 
– tette hozzá. Kiemelte ugyan-
akkor: a romák felzárkózásával 
foglalkozó programok esetében 
különösen fontos, hogy azokat 
ne bízzák csak a romákra, de ne is 
végezzék el helyettük. Ehelyett sze-
rinte partneri alapon kell folytatni a 
romaintegrációt.

Előadásában szólt arról is, 
hogy a tervek szerint a Start mun-
kaprogram keretében „szombati 
iskola” is működik majd. Balog 
Zoltán szavait azzal zárta, hogy a 
megfélemlített, hiányzó önérzetű 
emberek nem tudnak felzárkózni, 
ezért szükség van arra, hogy a ro-

mák rádöbbenjenek, milyen gaz-
dag a kultúrájuk, a történelmük. 
A konferencián Farkas Flórián, a 
Magyar Országos Roma Önkor-
mányzat elnöke az elmúlt évek 
„etnobizniszének” veszélyeire hívta 
fel a figyelmet, vagyis arra, hogy a 
romaügyekre szánt pénz egy részét 
nem az érintettek kapták, továbbá 
a forrásokat sokszor nem megfele-
lően, sikertelenül vagy másra hasz-
nálták fel. Ez a romákkal kapcsola-
tos előítéleteket is szította – muta-
tott rá. Kijelentette ugyanakkor, 
hogy mindennek most véget vet-
nek. A rendezvényen szintén részt 
vevő Tőkés László, az Európai Par-
lament alelnöke újságíróknak ar-
ról beszélt, hogy kölcsönös érdeke 
a cigányoknak és a jelentős cigány 
lakossággal rendelkező országok-
nak a cigányügy megoldása.

Jönnek a magán-
biztosítók?

tíz magánbiztosító veheti át az 
országos egészségbiztosítási pénz
tár helyét – jelentette ki Virgil pă
unescu. az egészségbiztosítási 
re formon dolgozó elnöki bizottság 
tagja szerint az állami monopó-
lium megtörésével javulna az 
egészségbiztosítási szolgáltatás. 

Abizottság egy olyan rend-
szer kialakításán dolgozik, 
amelyhez a holland mintát 

vette alapul. Eszerint egy biztosítási 
társaság legtöbb 2 millió személyt 
tud kiszolgálni, így Romániában 
10 biztosítási pénztárra lenne szük-
ség. Ezekhez a magántársaságokhoz 
folyna be a lakosok által befizetett 
egészségügyi hozzájárulás, amelyért 
cserébe a biztosító különböző egész-
ségügyi szolgáltatásokat garantál az 
ügyfeleinek. Az állam jelenleg évi 5 
milliárd eurót költ az egészségügyre, 
ebből 4 milliárd eurót az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár kezel. A 
pénztár mégis folyamatosan költség-
vetési problémákkal küzd, idén több 
milliárd lejes tartozást halmozott fel 
a gyógyszergyártókkal és -forgalma-
zókkal szemben.

Kemény drog 
lesz a fűből

a holland kormány változtatni 
akar a legtöbb marihuánafajta 
kategorizálásán, azt állítva, az 
elmúlt tíz évben ugrásszerűen 
megnőtt a tHCtartalom a coffee 
shopokban árult szerekben.

Nő a szigor Hollandiában a 
legális kábítószer -fo gyasz-
tással szemben: a kormány 

azt tervezi, hogy jövőtől a kemény 
drogok közé sorolja a 15 százaléknál 
több THC-t tartalmazó marihu-
ánát is. Adataik szerint az elmúlt 
tíz évben jelentősen megnőtt a 
coffee shopokban árult marihuá-
nafajták THC-tartalma, ezért kell 
a 15 százalék felettieket  száműzni 
a legális elárusítóhelyek kínálatá-
ból. Gerrit-Jan ten Bloomendal, 
a coffee shopok érdekvédelmi 
szövetségének szóvivője szerint 
az üzletektől „senki nem várhatja, 
hogy minden kis zacskónyi füvet 
átvizsgáljunk”, de a kivezényelt 
rendőrök és szakértők sem fogják 
tudni, melyik van a 15 százalékos 
küszöb alatt és melyik felette.

Lezsák Sándor: Hargita, Kovászna és Bákó megye látványos eredményeket ért el együttműködés révén fotó: mti


