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Sok hűhó semmiért – mondhatnánk 
annak nyomán, hogy úgy tűnik: két-
hétnyi huzavona után megoldódhat a 
román nyelv alsó tagozatos diákoknak 
történő oktatása körüli káosz. Legalább-
is ha beigazolódik az, amit Kelemen 
Hunor RMDSZ-elnök mondott a Liviu 
Dragneával, a kormány fő erejét adó 
Szociáldemokrata Párt elnökével folyta-
tott négyszemközti megbeszélést köve-
tően. Amely szerint sikerült őt meggyőz-
ni arról: tarthatatlan a Valentin Popa 
oktatási miniszter felháborító döntése 
nyomán előállt helyzet, így sürgősségi 
rendelettel törlik el azt a határozatot, 
miszerint az elemi osztályokban a taní-
tók helyett román szaktanároknak kell 
a román nyelv és irodalom tantárgyat 
oktatniuk – azzal a céllal, hogy a magyar 
gyerekek hatékonyabban tudják elsajátí-
tani a román nyelvet.

Csakhogy a legkevésbé sem nevezhe-
tő semmiségnek mindaz, ami a magyar 
közösség – illetve a többi kisebbség – 

oktatása körül az elmúlt időszakban zaj-
lott. Az események arra világítanak rá, 
mennyire esetleges minden, mennyire 
nem lehet előre kalkulálni, abban bízni, 
hogy legalább viszonylagos stabilitás 
állhat be az oktatásügyben – vagy bár-
milyen más téren. Hiába született hosz-
szú évek egyeztetése után megegyezés 
arról, hogy a magyar iskolákban nem a 
román anyanyelvű diákok számára kidol-
gozott tanrend szerint oktatják a román 
nyelvet, ha egy sértett miniszter, aki a 
szívére vette, hogy feljelentették a tárcát 
a diszkriminációellenes tanácsnál, ami-
ért az iskolákban képtelenek a magyar 
diákokat megtanítani románul, egyetlen 
tollvonással minden eddigi eredményt 
áthúzhat, és totális káoszt gerjeszthet.

Mondhatnánk persze, hogy minden 
jó, ha a vége jó, hiszen a jelek szerint a 
Kelemen–Dragnea-találkozó nyomán 
megoldódik a helyzet, de azért nincs 
feltétlenül okunk a felhőtlen örömre. Hi-
szen egyrészt még meg kell várni, hogy 

a kormány tényleg teljesítse a PSD-vezér 
ígéretét, és eltörölje az ostoba minisz-
teri rendeletet. Másrészt viszont ismét 
csak ráterelte a figyelmet a romániai ab-
szurdra: arra, hogy az ilyen kulcsfontos-
ságú kérdésekben nem a szakmai egyez-
tetések, a szakmai érvek számítanak, 
hanem a pártpolitikusok legfelsőbb szin-
ten megkötött paktumai. Tudjuk persze, 
hogy a közéletben sok ügyet döntenek 
el politikai alkuk, de ebben az esetben ez 
nem igazán nevezhető normálisnak.

Arra már gondolni sem merünk, hogy 
egy ilyen botrányos (le)szereplés után 
az oktatási miniszter távozik a tisztsé-
géből. Pedig tökéletes és egyértelmű 
tanúbizonyságot adott hozzá nem érté-
séről, amikor olyan megoldást javasolt 
egy problémára, amely tovább ron-
tott a helyzeten. Mégis mennyire lehet 
tisztában a józan gondolkodás, a logika 
alapjaival egy olyan miniszter, aki szerint 
arra, ha egy magyar kisdiák nem tud 
románul, az az orvosság, hogy olyan ta-

nárokat küldjünk a nyakára, akik viszont 
magyarul nem tudnak? Ezért kommuni-
kációs zsákutca, illetve az ebből fakadó 
stresszhelyzet és kölcsönös frusztrá-
ció áll elő, és a diákok, valamint szüleik 
is kétségbeejtő, bizonytalan helyzetbe 
kerülnek. Ez már szinte hasonló kaliberű 
lépés, mint az ukrán kormány fasisztoid 
elképzelése arról, hogy a magyar diákok 
attól tanulnak meg tökéletesen ukránul, 
ha minden tárgyat ukránul tanítanak 
nekik...

Nem táplálunk olyan illúziókat, hogy 
Romániában egy oktatási – vagy akármi-
lyen – miniszternek azért kelljen távoz-
nia tisztségéből, mert olyan balfogást 
követett el, amely miatt rosszabb lett a 
nemzeti kisebbségeknek, pláne nem az 
úgynevezett centenárium évében. Leg-
feljebb ha ő – vagy bármelyik kollégája – 
megint elkövet valamilyen bornírtságot, 
újabb pártelnöki szintű egyeztetésen 
próbálják majd rendbe hozni. Ami vagy 
sikerül, vagy nem.

Az abnormalitás normalitása
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Erdély-szerte ismertetik a módosított földtörvénnyel kapcsolatos információkat, lehetőségeket

Tájékoztató körút a kataszterezésről

A földtörvénnyel és telekkönyvi 
bejegyzésekkel kapcsolatban 
esetlegesen félreértett, téves, 

vagy félinformációk tisztázása végett 
szervez tájékoztató kampányt a Ma-
gyar Polgári Párt (MPP) Erdély-szer-
te – jelentette be Salamon Zoltán, az 
MPP ügyvezető elnöke csütörtöki, 
Csíkszeredában tartott sajtótájékoz-
tatóján. Elmondása szerint először 
csak Hargita megyében terveztek 
körutat, de mivel felhívásuk kapcsán 
Háromszéktől kezdve Maros megyé-
ig és a Partiumig több településről is 
tőlük kértek segítséget a témában, 
ezért úgy döntöttek, egész Erdély-
ben igyekeznek minden meghívás-
nak eleget tenni.

Sokadik módosítások

Mint a sajtótájékoztatóra meghí-
vott Rákossy Botond József földmé-
rő szakember is emlékeztetett, az 
elmúlt két hónapban két jelentős 
törvénymódosítást is elfogadtak. Júli-
usban módosult a kataszteri törvény 
(amelyet mindeddig 40-szer módo-
sították), augusztusban pedig az ed-
dig huszonötször módosított 18-as 
számú földtörvény. Az utóbbi révén 
érvénybe lépett változások közül ki-
emelte, az eddigiekhez képest az új 
jogszabály tisztázni próbálja, hogy 
mi az ingatlanhoz tartozó terület, be-
vezeti azt, hogy tanúval lehessen bi-
zonyítani, a kert is a házhoz tartozik, 
nem csak az udvar. Továbbá kimond-
ja azt is, hogy a volt kollektív gazda-
sági épületekhez tartozó területek az 
épület tulajdonosait illetik. Harma-
dik fontos változás pedig, hogy nem 
kell kijavítani a jóváhagyott mellékle-

teket az esetleges névváltozatok mi-
att – Nicolae, Miklós –, ekkor ugyanis 
elég ha a polgármester, jegyző igazol-
ja, hogy a két személy ugyanaz – so-
rolta Rákossy Botond József.

December 6. a határidő

A legjelentősebb hozadékaként pe-
dig kiemelte: lehet kérni a ház körü-
li, állami birtokban lévő területeket, 
amennyiben az nem kollektivizált 
terület. Ezt érdemes mihamarabb 
megtenniük az ingatlantulajdono-
soknak, ugyanis december 6-a a 
benyújtási határidő. Az előírások 
szerint a megyei bizottsághoz (a 
prefektusi hivatalba) kell leadni az 
erre vonatkozó kérelmeket, de azt 
is megoldhatónak tartja a földmé-
rő, hogy a helyi földosztó bizottsá-
gok összegyűjtsék a kérelmeket, s 
együttesen nyújtsák be az illetékes 
megyei hivatalba – részletezte. Azt 
sem titkolta, hogy nincs egyetértés 
abban, hogy a jogszabályban meg-
fogalmazott jóváhagyáshoz szük-
séges három feltételnek együttesen 
kell-e teljesülnie, vagy külön-külön 
is elegendő, de a kérdés eldöntésé-
ig érdemes már készülődni. A felté-

telek: a területnek szerepelnie kell 
a mezőgazdasági regiszterben; a te-
rület az állam tulajdona, az épület 
pedig az igénylőé; más személy nem 
tett le kérést arra a beltelekre.

Tényleges birtoklás

Habár több előnyét is kiemelték ko-
rábban a kataszteri törvény mó-
dosításának, Rákossy szerint a 
legfontosabb, hogy egyéni kérésre, 
ha a tulajdonosnak nincs tulajdo-
ni aktája, be lehet jegyezni a tény-
leges birtoklást. Ennek a feltételei: 
a polgármester hivatal által kiállí-
tott igazolás arról, hogy a terület-
re az illető fizeti az adót; hogy a 
terület nincs köztulajdonban, vagy 
a község magántulajdonában; a 
szomszédok jegyzőkönyvbe kell 
foglalják, hogy elismerik a hatá-
rokat; a birtokló közjegyző előtti 
nyilatkozata; és egy kataszteri do-
kumentáció. Ha ezek megvannak, 
és a telekkönyvben az utóbbi har-
minc évben nem volt bejegyzés, ak-
kor be lehet jegyeztetni a tényleges 
birtoklást. Onnan kezdve, ha három 
évig senki nem jelzi, hogy nem az 
érintett a birtokos, akkor hivatalból 

a tényleges birtoklás jogcímből tu-
lajdonjog lesz – tisztázta.

Élni a lehetőséggel

Gálfi Árpád, Székelyudvarhely pol-
gármestere felszólalásában hang-
súlyozta az ismertetett lehetőségek 
fontosságát, és arra biztatott min-
denkit, hogy a december hatodikai 
határidőre való tekintettel, miha-
marabb ellenőrizzék tulajdonaikat 
és szükség esetén lépjenek. Rövide-
sen Székelyudvarhelyen is tartanak 
lakossági fórumot ebben a témában, 
továbbá az önkormányzat a kérések 
összegyűjtésében és benyújtásában 
is segédkezik majd. Székelyudvar-
helyen eddig 601 érintett területet 
számoltak össze, amelyeknek segít-
séget jelenthet a két jogszabályi vál-
tozás – osztotta meg. Nagy Zoltán 
Gyergyószentmiklós polgármeste-
re az újdonságok gyakorlati hasznát 
emelte ki beszédében, hangsúlyoz-
va, nem érdemes lemaradni a le-
hetőségről, hiszen lehet, hogy nem 
lesz több hasonló esély, vagy csak 
sok év múlva.
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A nemrég módosult ka-

taszteri és földtörvény 

biztosította lehetőségek 

megértését, és az általuk 

megnyílt lehetőségek 

kihasználását segítené a 

Magyar Polgári Párt (MPP) 

rövidesen induló erdélyi 

tájékoztató körútja.

Utalják az oktatási 
támogatásokat
Szeptember végén kezdi meg a 
Szülőföldön magyarul elnevezésű 
program keretében a nevelési, ok-
tatási, valamint tankönyv- és tan-
eszköz-támogatás, illetve hallgatói 
támogatás folyósítását a Románi-
ai Magyar Pedagógusok Szövetsé-
ge (RMPSZ). Ady-Kovács-Ferenczi 
Noémi programkoordinátor csü-
törtöki tájékoztatása szerint az 
OTP Banknál aktív számlaszám-
mal rendelkező igénylők kifizetési 
ütemezése a családnév kezdőbe-
tűje szerint történik, a következő 
sorrendben: A, C, D – szeptember 
28.; B – október 5.; E, F, G – októ-
ber 12.; H, I, J, L – október 19.; K 
– október 26.; M, N, O – november 
2.; P, R, T – november 9.; S – nov-
ember 16.; U, V, W, Z – november 
23.; egyetemisták – november 23. 
Az oktatás-nevelési támogatás 
összege egy gyermek után 310 lej, 
a hallgatók számára 40 lej. Fontos 
tudnivaló: nem számít, hogy elő-
ször igénylik a támogatást, mivel 
ha van megnyitott számlaszám az 
OTP Banknál, megkapják a támo-
gatást az ütemezés szerint. A prog-
ram lebonyolítói arra kérik a pályá-
zókat, hogy figyelmesen olvassák 
el az értesítő leveleket. Előfordul, 
hogy a pozitív elbírálás ellenére 
problémák merülnek fel a számla-
számmal kapcsolatban, amelye-
ket rendezni kell, még mielőtt a 
támogatást folyósítani lehetne. A 
számlaszámmal még nem rendel-
kezők számára értesítést küldenek 
a bankkártya átvételének helyéről 
és idejéről. Azok esetében, akik új 
kártyával rendelkeznek, a kifizetés 
csak november vége/december 
elején várható. Felhívják a figyelmet 
arra is, hogy amennyiben valaki a 
kijelölt dátumon nem kapta meg a 
támogatást, azt azonnal jelezze a 
programot lebonyolító irodának. 
Ennek elérhetőségei: telefonon: 
0266-244-450, email: info@
szulofoldonmagyarul.ro, weboldal: 
www.szulofoldonmagyarul.ro. 
Különben a magyar állam támoga-
tására jogosultak azok az óvodás-
korú gyerekek, általános- és közép-
iskolás tanulók, akik Romániában 
működő akkreditált óvodában 
magyar nyelvű nevelésben vesznek 
részt, illetve akkreditált oktatási 
intézményben alap- vagy középfo-
kú tanulmányaikat folytatják. Hall-
gatói támogatásban részesülhet 
az a nappali tagozatos hallgató, aki 
Romániában működő felsőoktatási 
intézményben alap vagy magiszteri 
tanulmányait egészben vagy rész-
ben magyar nyelven folytatja.

 Lassan szorít a határidő. Érdemes lépniük az eddig kiváró telek- és ingatlantulajdonosoknak
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