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Bármi legyen is a román szociáldemokra-
ták háza táján kirobbant hatalmi játszma vég-
kimenetele, a napnál is világosabb, hogy eb-
ből a botrányból nem tud jól kijönni a Liviu 
Dragnea vezette alakulat. Ha bukik, ha talpon 
marad Sorin Grindeanu háromfőssé zsugo-
rodott kormánya, a romániai politikai palet-
ta legnagyobb alakulata nem ússza meg sú-
lyos megrázkódtatás nélkül a mostani bel-
harcot. Amelynek legfőbb mozgatórugó-
ja egyébként az igazságszolgáltatáshoz va-
ló viszonyulásban keresendő. Dragnea nem 
bocsátotta meg Grindeanunak, amiért az év 
elején az egész országon végigsöpört tilta-
kozáshullámnak engedve hatályon kívül he-
lyezte a Btk. korrupcióellenes szigorán eny-
hítő kormányhatározatot, és nem iparko-
dott a közkegyelmi törvény kidolgozásával. 
Márpedig a PSD büntetett előéletű elnöké-
nek nem érdeke az igazságszolgáltatás füg-
getlensége, hiszen közeleg az ítélet máso-
dik büntetőperében, amely pontot tehet a 
politikai karrierje végére. Félig hasonló cipő-
ben jár a kisebbik koalíciós párt elnöke, Călin 
Popescu-Tăriceanu is, aki ellen bűnpárto-
lás és hamis tanúzás miatt emelt vádat ta-
valy a DNA. Részben az ellene zajló bűnvá-
di eljárásokban keresendő Victor Ponta ma-
gaviselete, Grindeanu-pártisága, megvesze-
kedett Dragnea-ellenessége is. A rossz nyel-

vek szerint a volt kormányfő nem emésztet-
te meg, hogy a PSD jelenlegi vezetője teljesen 
háttérbe szorította, holott Pontával ellentét-
ben őt már elítélték egyszer. Még a kormány-
párti szavazóknak sem könnyű tehát igazsá-
got szolgáltatniuk ebben a PSD-s belháború-
ban, hát akkor a kívülállóknak. Éppen ezért az 
lenne a legegészségesebb politikai magatar-
tás, ha a többi parlamenti párt a koalíció tag-
jaira bízná annak eldöntését, melyik tábor az 
erősebb. Hatványozottan érvényes ez arra az 
RMDSZ-re, amely a jelek szerint ismét király-
csináló szerephez jutott a bukaresti politiká-
ban, egyáltalán nem biztos ugyanis, hogy a 
szövetség nélkül a koalíció képes lesz meg-
buktatni Grindeanut. A bizalmatlansági in-
dítványhoz való viszonyulás lebegtetése an-
nak a jele, hogy Kelemen Hunorék a két tá-
borral lefolytatandó alkudozástól teszik füg-
gővé végleges álláspontjukat. Természetesen 
az lenne a minimum, ha az RMDSZ alaposan 
megkérné az árát a beavatkozásának – pél-
dául a nyelvi jogok bővítését célzó törvény-
kezdeményezés támogatását szabva felté-
telként –, a legbölcsebb viszont az lenne, ha 
a koalíciós pártokra bízná: oldják meg házon 
belül a maguk előidézte problémát. Már csak 
azért is, hogy bármiként is alakuljanak a dol-
gok, még Klaus Johannis államfő kezében is 
lehet egy aduász.VE
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Kimaradni a leszámolásból

Egész alakos szobrot avattak a költőóriás tiszteletére a PKE tanévzáróján

„Hazatért” Arany Nagyváradra
Háromszáz diák balla-

gott el hétvégén a nagy-

váradi Partiumi Keresz-

tény Egyetemről, a tan-

évzáró keretében pedig 

leleplezték Arany János 

egész alakos szobrát.

Arany János-szobrot avat-
tak szombaton Nagyvára-
don, a Partiumi Keresztény 

Egyetem (PKE) ünnepélyes tan-
évzárója keretében: Mihály Gá-
bor Munkácsy-díjas szobrász-
művész egész alakos alkotását 
az egyetem épülete előtt leplez-
ték le. Szombat reggel az okta-
tási célokat szolgáló református 
egyházkerületi székházban tar-
tották a szakonkénti búcsúztató-
kat, ahol a másodéves hallgatók 
és az egyetemi oktatók köszön-
tek el az alapkézpést sikerrel el-
végzett 200, illetve a magiszteri 
tagozaton végzett 100 hallgatótól. 
Innen a PKE két karának, a böl-
csészettudományi és művésze-
ti, valamint a gazdaság- és tár-
sadalomtudományi fakultás vég-
zősei együtt vonultak át a nagy-
várad-újvárosi református temp-
lomba, ahol ünnepi istentisztelet-
re került sor – számolt be Tőkés 
László európai parlamenti kép-
viselő sajtóirodája. Az igehirde-
tő a Partiumi Keresztény Egye-
tem rektora, Pálfi József refor-
mátus lelkipásztor volt. Kató Bé-
la, az Erdélyi Református Egy-
házkerület püspöke, a Sapientia 
Alapítvány kuratóriumának el-
nöke az egyházi-alapítványi hát-
terű erdélyi magyar felsőoktatási 
hálózat nemzetmegtartó szere-
pét kiemelve utalt a PKE-n szük-
ségessé vált válságkezelésre is. 
Elmondta, a viharfelhők eloszlot-
tak ugyan az intézmény fölött, ám 
van még helyreállítandó és javí-

tandó, továbbá elengedhetetlen a 
tevőleges összefogás. Amint arról 
beszámoltunk, az 1999-ben ala-
kult, 2008-ban akkreditált PKE 
nemrég 3,5 millió lejes adóssá-
got halmozott fel a felelőtlen gaz-
dálkodás miatt. Amikor a fenn-
tarthatóságot fenyegető problé-
mák 2015-ben napvilágot láttak, 
János Szabolcs akkori rektor és 
Berei Annamária gazdasági igaz-
gató lemondott tisztségéről. Ez-
után válságtervet dolgoztak ki, 
amelynek végrehajtását a ma-
gyar állami támogatásokat keze-
lő Sapientia Alapítvány felügyeli.

Az eső miatt a templomban 
zajlott a rendezvény második 
része is, amelynek keretében 
– születésének 200. és halálá-
nak 135. évfordulóján – megem-
lékeztek Arany Jánosról. Tőkés 
László ünnepi beszédében iro-
dalomtörténeti keretbe ágyaz-
va beszélt Arany János felava-
tandó szobrának mához szó-

ló üzenetéről. Úgy fogalmazott: 
„Biharország, illetve a Partium 
nagy szülötte jelképesen ismét 
hazatér, kiemelkedő momentu-
ma az Arany János-emlékév-
nek ez a mai avató, de ugyan-
így a reformáció félezer éves 
jubileumának is – hiszen egy 
református szellemóriásnak 
adóz”. Az EP-képviselő felidézte 
a Partiumi Keresztény Egyetem 
múltjának több fontos momen-
tumát, köztük az Arany János 
Kollégium létrehozását – en-
nek előterében fog állni Arany 
szobra. Tőkés ugyanakkor em-
lékeztetett: március 2-án, a köl-
tő születésnapján Áder János 
köztársasági elnök Nagysza-
lontán úgy indította el az Arany-
emlékévet, hogy hitet tett a ma-
gyar nemzet újjászületése mel-
lett, arra buzdítva „dadogó ma-
gyarságunkat”, hogy használja 
anyanyelvünk árnyalatait, gaz-
dag szókincsét.

Tőkés László úgy vélte: a PKE 
túljutott válságos időszakán, és 
törekvéseivel, valamint sikerei-
vel „Szent László és Arany János 
történelmi örökségének útján ha-
ladva keresi és építi a jövendőt”.

Arany János egész alakos 
szobrát és alkotóját Feledy Ba-
lázs művészettörténész mél-
tatta röviden, Mihály Gábor 
Munkácsy-díjas szobrászmű-
vész ugyanakkor örömét fejez-
te ki afölött, hogy műve igazán 
jó helyre került. A testvéregy-
házak képviselőinek áldása és 
a Himnusz eléneklése után a 
templomi ünnepség közönsége 
kivonult a szoborhoz, ahol Bai 
Loránd trombitaszólója köze-
pette Tőkés László és Pálfi Jó-
zsef leleplezték a magyar iro-
dalom egyik legismertebb és 
legjelentősebb alakjának em-
lékművét. 
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Az ET-hez fordultak a civilek
Az Európa Tanács (ET) He-
lyi és Regionális Önkormány-
zatok Kongresszusánál pén-
teken iktatta Grüman Róbert, 
a Kovászna megyei önkor-
mányzat alelnöke azt a petíci-
ót, amelyet több mint 150 há-
romszéki civil szervezet és 
történelmi egyházi képviselő 
írt alá. A petícióban az ellen 
tiltakoznak, hogy Kovászna 
megyei prefektusa idén meg-
vétózta a megyei tanács által 
használt kétnyelvű pályázati 
űrlapot. Rámutattak: a prefek-

tus „semmibe vette az Európa 
Tanács által 1992-ben elfoga-
dott Kisebbségi és regionális 
nyelvek európai chartáját”. Ta-
más Sándor megyei tanácsel-
nök leszögezte: minden alkal-
mat és lehetőséget megragad-
nak, hogy a magyar nyelv el-
leni sorozatos visszaélésekre 
felhívják a figyelmet. A petíció 
az októberi plenáris ülés előtt 
kerül a kongresszus vezetőta-
nácsának asztalára. 

BÍRÓ BLANKA

Vizsgáznak 
a nyolcadikosok
A román nyelv és irodalom írás-
beli próbával kezdődik el ma 9 
órakor a nyolcadikos diákok or-
szágos képességfelmérő vizs-
gája. A végzősök szerdán mate-
matikából vizsgáznak, csütörtö-
kön pedig magyar nyelv és iro-
dalomból írásbeliznek. Az előző 
évekhez hasonlóan a megmé-
rettetésekről kép- és hangfelvé-
tel is készül, és minden próbán 
két felvigyázó tanár lesz jelen. 
A képességvizsgán kapott jegy 
beleszámít a kilencedikes felvé-
telin adott osztályzatba, amely-
nek 80 százalékát az országos 
megmérettetésen elért ered-
mény teszi ki, a további 20 szá-
zalék pedig az előző négy év át-
laga. Az előzetes eredménye-
ket június 26-án teszik közzé, 
az óvásokat aznap estig lehet 
benyújtani, majd a végleges je-
gyeket június 30-án függesztik 
ki az iskolákban, illetve hozzák 
nyilvánosságra a megyei tan-
felügyelőségek honlapján. A 
kisérettséginek is nevezett vizs-
gán való részvétel, illetve az át-
menő jegy megszerzése ugyan-
akkor nem kizáró jellegű felté-
tel ahhoz, hogy a diák bejusson 
kilencedik osztályba. Azok a ta-
nulók viszont, akik nem jelennek 
meg a teszteken vagy megbuk-
nak, csak ősszel, a megmaradt 
helyekre iratkozhatnak be. A ta-
valyi képességfelmérő vizsgán a 
nyolcadikosok 75 százaléka, 111 
ezer fiatal szerzett átmenő je-
gyet, 25 százalékuk, mintegy 37 
ezer diák megbukott.
Időközben véget ért az érettségi 
szóbeli szakasza, a tizenkettedi-
keseknek pedig még egy hetük 
maradt készülni, az írásbeli pró-
bák ugyanis június 26-án kez-
dődnek. A román nyelv és iroda-
lom tesztet a magyarnyelv-pró-
ba követi június 27-én, majd 
28-án a szaknak megfelelő kö-
telező, 30-án pedig a szaknak 
megfelelő választott tantárgy-
ból vizsgáznak a tizenkettedi-
kesek. Az eredményeket július 
5-én teszik közzé, és ugyancsak 
aznap lehet benyújtani az óvá-
sokat. A végleges eredményeket 
július 10-én ismertetik.

MOLNÁR RAJMOND

Az Európai Nyelvi Egyenlőségért Hálózat 
támogatja a kisebbségvédelmet 
Az Európai Nyelvi Egyenlőségért Hálózat (ELEN) elnöke, Ferran 
Suay és Davyth Hicks főtitkár – az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács kezdeményezésére – levélben fordult Sorin Grindeanu 
miniszterelnökhöz, Călin Popescu-Tăriceanuhoz, a szenátus el-
nökéhez, valamint Liviu Dragneához, a képviselőház elnöké-
hez, hogy kifejezzék támogatásukat a közigazgatási törvény 
módosítási javaslataival kapcsolatban. 
Az ELEN kijelenti: a kisebbségi nyelvhasználat a közigazgatás-
ban a kisebbségvédelem alapját képezi. 

Emlékállítás. Tőkés László EP-képviselő és Pálfi József rektor leleplezi Arany János egész alakos szobrát
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