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Előrelépéseket tartogat a kisebbségi 
anyanyelvhasználat terén az új közigaz-
gatási törvénykönyv, amelynek terve-
zetét a héten fogadta el a szenátus, és 
a döntéshozó kamaraként eljáró képvi-
selőház asztalára került. A több évtize-
des jog- és érdekérvényesítési folyamat, 
szélmalomharc ismeretében ugyanakkor 
le kell szögezni, a mostani – még csak 
várható, remélt – megvalósítás jelentő-
sége relatív: attól függ, hogy milyen el-
várásokhoz, ígéretekhez viszonyítjuk.

Természetesen vitathatatlan, hogy a 
jelenlegi helyzethez képest sikerként 
könyvelhető majd el, ha az új közigazga-
tási kódex – az RMDSZ tájékoztatásá-
nak megfelelően – az utcák, terek, par-
kok többnyelvű feliratozásában, a ha-
tóságokkal folytatott anyanyelvű kom-
munikációban és a törvény megenge-
dő értelmezésében is elősegíti az anya-
nyelvhasználat térnyerését. Jól kive-
hető, hogy a bukaresti magyar érdek-
képviselet ismét rátalált a gázpedál-
ra: a kormány és az államfő egymás-
nak feszülése, az egyre inkább kiélező-

dő belpolitikai válság árnyékában, illetve 
a PSD–ALDE-koalíció által megsínylett 
parlamenti „átigazolások”, no meg az el-
lenzék által tervezett bizalmatlansági in-
dítvány tudatában újra megerősödött al-
kupozícióban állhatott elő kéréseivel.

Ugye, ismerős a helyzet: csaknem egy 
évvel ezelőtt az RMDSZ karnyújtásnyi-
ra állt az elmúlt évtizedek legnagyobb 
megvalósításaitól. Ám akkor, a néhány 
óra leforgása alatt pusztító erejűvé da-
gadó nacionalista és magyargyűlölő el-
lenszélben Liviu Dragneáék meghát-
ráltak, és végül a szövetség támogatá-
sa nélkül hajtották végre – sikeresen 
– a saját akkori miniszterelnökük, Sorin 
Grindeanu félreállítását célzó „öncson-
kítást”. Az ebből fakadó, súlyos odamon-
dásokkal tarkított konfliktus hamar el-
halkult, a parlamenti együttműködés 
pedig nem sérült. Az RMDSZ tovább-
ra is megszavazta az itthon és külföldön 
szüntelenül bírált igazságügyi, Btk.- és 
büntető perrendtartásbeli módosítá-
sokat, miközben a kormány támogatá-
sát adta a képességfelmérő és az érett-

ségi románvizsgájának speciális tanterv 
szerinti megrendezéséhez (amely majd 
csak évek múlva alkalmazható), illetve 
megszavazta a kórházi anyanyelvhasz-
nálatot elősegítő törvénymódosítást 
(amely módszertan és végrehajtási uta-
sítások nélkül alkalmazhatatlan).

Az RMDSZ most látta elérkezettnek az 
időt, hogy az eddigieknél többet „hajt-
son be” a kormányon, ám a „számla vég-
összege” jócskán elmarad attól, ame-
lyet a szövetség egy évvel ezelőtt nyúj-
tott be. Még ha a március 15. hivatalos 
ünnepnappá nyilvánítását vagy a kultu-
rális autonómia tervezetét „jegeljük” is, 
és csak a közigazgatási módosításokra 
összpontosítunk, akkor is jelentős a visz-
szalépés. Elég, ha csak arra gondolunk, 
hogy tavaly júniusban a jelenlegi 20-ról 
még 10 százalékra akarták csökkente-
ni azt a küszöböt, amely fölött bizonyos 
anyanyelvi jogokkal élhetnek egy telepü-
lés kisebbségi lakosai – a mostani ter-
vezet csupán a 20 százalékos határ fö-
lött bővítené a jogokat, alatta pedig csu-
pán lehetőséget biztosít rá. Ugyanak-

kor a szimbólumhasználat szabályozá-
sára most nem tért ki a szövetség kom-
munikációja. 

Felülnézetből alátekintve a jelentős 
előrelépések lényegesen „összemen-
nek” az egy évvel ezelőtt elérhető kö-
zelségbe került megvalósításokhoz ké-
pest, arról nem is beszélve, hogy a kam-
pányban mennyire ütős ígéretek, célki-
tűzések hangzottak el – úgy mint a ma-
gyar nyelv hivatalossá válása a Székely-
földön. Minden bizonnyal az RMDSZ úgy 
érezte, most csak ennyit lehet kisajtol-
ni, és nem baj, ha a sajt kicsi és büdös: 
attól még finom. Ezzel azonban csak az 
ínyencek száját lehet betömni. Elviekben 
a kódex előírja például a magyar utcane-
vek kihelyezését, de számtalan kérdés-
ben a helyi hatóságok „jóindulatára” bíz-
za a megvalósítást. Így megint oda lyu-
kadhatunk ki, hogy megvan a törvény, 
de tükörfordítások ellen kell harcol-
ni, mert az önkormányzat nem hajlan-
dó a hagyományos magyar elnevezése-
ket használni. Szóval lehet, lesz még baj 
elég, miközben korog a gyomor.

Az anyanyelvhasználat kicsinyítő képzője
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Jelentős károkat okozott az Erdélyen és a Partiumon is végigsöprő ítéletidő

Megvilágították a villámok az eget

Óriási vihar söpört végig kedd éj-
szaka, valamint tegnapra vir-
radó hajnalban Erdélyen és a 

Partiumon: a készenléti szakembe-
reknek nem sok idejük jutott pihen-
ni, Arad, illetve Bihar megyétől a Szé-
kelyföld határáig szükség volt a se-
gítségükre. Nagyváradon számos fát 
kidöntött a vihar, a hirtelen lezúdu-
ló, nagy mennyiségű eső ugyanak-
kor utakat, alagsorokat, udvarokat 
és pincéket árasztott el. Tegnap reg-
gel a készenléti felügyelőség (ISU) 40 
bejelentést kapott a 112-es segélyhívó 
számon, a lakosok elsősorban az au-
tókra és az úttestre dőlt fák eltávolí-
tásában szorultak a tűzoltók közbe-
avatkozására. Bihar megyére reggel 
6 és 8 óra között csapott le az ítélet-
idő, amely főként a megyeszékhelyet 
érintette, ahol számos utca járhatat-
lanná vált – írja az Ebihoreanul.ro he-
lyi hírportál. A tűzoltók 10 alagsorból 
és két udvarról szivattyúzták ki a vi-
zet, három utcát akadálymentesítet-
tek, továbbá két autóról is eltávolítot-
ták a kicsavart fákat. Nagyvárad mel-
lett Élesden és Margittán is szükség 
volt a készenléti szakemberek segít-
ségére. Arad megyében is fákat dön-
tött ki a viharos erejű szél tegnapra 
virradó éjszaka, a heves esőzés mi-
att pedig akadozott a közúti forgalom 
– közölte az Aradihírek.ro. A megye-
székhelyen egy aluljárót is elöntött a 
víz, emiatt a tömegközlekedési jár-
művek nem tudtak közlekedni, a for-
galom a reggeli órákban indult újra.

Egész éjszaka dolgoztak a tűzoltók

Hargita megyében is fennakadá-
sokat okozott a vihar, a készen-

léti szakemberek közbelépésé-
re elsősorban Gyergyószék tér-
ségében volt szükség. Kidőlt fá-
kat, ágakat távolítottak el a Bucsint 
átszelő, a Gyilkos-tó fele veze-
tő országútról, illetve a libáni út-
ról. Gyergyóalfaluban telefonosz-
lopok dőltek az úttestre, és ezek-
kel együtt a vezetékek is alázuhan-
tak. Gyergyószéket kedd este érte 
el a vihar, amely hirtelen, erős szél-
lökésekkel, villámlással, helyen-
ként jégesővel érkezett. A Hargita 
Megyei Olt Sürgősségi Esetek Fel-
ügyelősége arról számolt be, hogy 
a gyergyószentmiklósi hivatásos 
tűzoltók egész éjszaka dolgoztak az 
akadálymentesítésen, tegnap reg-
gel pedig Gyergyószentmiklóson 
folytatták a munkát, ahol egy fa bo-
rult a villamos- és a telefonvezeté-
kekre. A polgármesteri hivataloktól 
érdeklődve megtudtuk, valamennyi 

gyergyói településen tombolt a vi-
har kedd este, de a tegnapig ismert 
helyzetkép szerint jelentős károkat 
sehol nem okozott.

Telefonos applikáció segíthet

Országos szinten egyébként több 
mint 3300 tűzoltó és 2200 felszere-
lés áll készenlétben, hogy a lakos-
ság és a helyi hatóságok segítségé-
re siessen azokban a térségekben, 
ahol tegnaptól veszélyes meteoroló-
giai jelenségekre vonatkozó figyel-
meztetés van érvényben. Az Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Felügye-
lőség (IGSU) arról tájékoztatta az 
Agerpres hírügynökséget, hogy a 14 
órától érvénybe lépő és ma reggelig 
tartó meteorológiai figyelmeztetés 
hatására az intézmény a gyors be-
avatkozás érdekében utasította al-
egységeit, hogy legyenek készen-

létben. A viharra, zivatarra, jég-
esőre és erős szélre vonatkozó el-
sőfokú figyelmeztetés a Bánság-
ra, a Körösök vidékére, Erdélyre, 
Máramarosra, valamint a hegyvi-
dékekre érvényes. A lakosságot ké-
rik, hogy vihar esetén keressenek 
menedéket a házakban, kapcsol-
ják ki az elektromos berendezése-
ket, az autókat pedig ne parkolják 
fák vagy villanyoszlopok közvetlen 
közelébe. Ugyanakkor a hatóságok 
kérik a lakosságot, hogy takarítsák 
ki és tegyék szabaddá a vízelvezető 
árkokat és sáncokat. A katasztrófa-
védelmi intézkedésekről bővebben 
lehet tájékozódni az IGSU ingyenes 
alkalmazása révén, amely letölthe-
tő a Google Play Store-ból és az App 
Store-ból, illetve a katasztrófavé-
delem Fiipregatit.ro honlapjáról is. 

KŐRÖSSY ANDREA, PETHŐ MELÁNIA
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Hargita megyébe kedd 

este érkezett meg, Bihar 

és Arad megyére pedig 

tegnap hajnalban csapott 

le óriási erővel az ítéletidő. 

A viharnak fák és autók lát-

ták kárát, személyi sérülés 

szerencsére nem történt.

Határozott kiállásra 
intik az RMDSZ-t
A közigazgatási törvénykönyv mó-
dosítása kapcsán az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt (EMNP) arra kéri az 
RMDSZ-t, ne tegyen le a 20 száza-
lékos nyelvhasználati küszöb csök-
kentéséről, és tegyék kötelezővé 
a magyar lakosság számarányá-
nak megfelelő, magyar nyelvet be-
szélő önkormányzati dolgozók al-
kalmazását. Az EMNP annak nyo-
mán foglalt állást, hogy a szená-
tus a szociálliberális kormánytöbb-
ség és az RMDSZ voksaival hétfőn 
elfogadta a közigazgatási törvény-
könyvet, amely egyebek mellett a 
kisebbségi anyanyelvhasználatot is 
szabályozza. A módosítások között 
szerepel többek között, hogy a tele-
pülésnevek mellett a közterületek 
elnevezéseit is fel kell majd tüntetni 
a kisebbségi nyelveken azokon a te-
lepüléseken, ahol valamely kisebb-
ség teszi ki a lakosság legalább 20 
százalékát. Az EMNP úgy véli: is-
merve a román döntéshozók gya-
korta felerősödő, az idei centenári-
umi évben jócskán megtapasztalt 
magyarellenességét, nem szabad a 
településvezetők jóindulatára bízni 
a magyar nyelv intézményes hasz-
nálatának biztosítását, valamint a 
többnyelvű feliratok kihelyezését.
Soós Sándor, az alakulat országos 
alelnöke tegnapi közleményében 
tévesnek nevezte az RMDSZ azon 
érvelését, hogy az új közigazgatá-
si törvény immár nem akadályozza 
a 20 százalék alatti magyar közös-
ségek számára a szabad nyelvhasz-
nálatot a közigazgatásban, vala-
mint a többnyelvű feliratok kihelye-
zését, ezért nem is szükséges a 10 
százalékos küszöb elérése. „Meg-
győződésünk, hogy törvényi garan-
ciára van szükség ahhoz, hogy a 
valós többnyelvűség létrejöjjön” – 
kezdeményezi Soós. A néppárti po-
litikus ugyanígy kiemelten fontos-
nak tartja, hogy az önkormányzat-
okban a magyar közösség szám-
arányának megfelelően alkalmaz-
zanak magyar nyelven is beszé-
lő dolgozókat, az alkalmazásnál ve-
gyék figyelembe ezen szempontot. 
Szorgalmazza azt is, hogy az állam-
polgárok számára elérhető forma-
nyomtatványokat kétnyelvűsítsék, 
hogy azok – a csak magyar nyelvű 
űrlapok esetében felmerülő fordí-
tási folyamatok során – ne akadja-
nak el a bürokrácia útvesztőjében, 
s mind az ügyfél, mind az ügyinté-
ző megértse az információkat.
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Nem bírta a széllökéseket. Gyergyószentmiklóson villamos- és telefonvezetékekre dőlt egy fenyőfa
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