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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Mindennél jobban rávilágít a 
romániai, illetve a magyarorszá-
gi hatóságok kisebbségpolitiká-
jára, az anyanyelvhasználattal 
kapcsolatos viszonyulására a 
gyulai Nicolae Bălcescu-gimná-
zium frissen felavatott épületé-
nek feliratozása.

 » ROSTÁS SZABOLCS

Amíg Romániában üldözik a 
magyar feliratokat, szimbó-
lumokat, a magyarországi 

hatóságok nem ódzkodnak a román 
kisebbség jogainak érvényesítésétől. 
A magyar–román határtól húsz ki-
lométerre fekvő Gyulán a budapesti 
kormány, a magyarországi ortodox 
egyház és a helyi önkormányzat kép-
viselőinek részvételével avatta fel 
tegnap a Nicolae Bălcescu Román 
Gimnázium, Általános Iskola és Kol-
légium megújult épületét. Az anya-
országi tanévnyitóval egybekötött 
átadó ünnepségen megjelent többek 
között Görgényi Ernő polgármester, 
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség 
egyházi és nemzetiségi kapcsolato-
kért felelős államtitkára, valamint 
Siluan Mănuilă, a Magyarországi 
Román Ortodox Egyházmegye püs-
pöke. Az erdélyi magyaroknak az 
anyanyelvhasználatért folytatott 
küzdelme tekintetében roppant ta-
nulságos a Békés megyei város ro-

mán iskolája feliratozásának, ugyan-
akkor fellobogózásának a módja.

A távirati iroda által a viharsar-
ki város román iskolájáról tegnap 
közzétett fényképfelvétel tanúsága 
szerint a tanintézet homlokzatán 
legfelül szerepel a román felirat: 
Liceul, Școala Generală și Căminul 
de Elevi Românesc Nicolae Bălces-
cu – Giula. (Utóbbi a település ro-
mán elnevezése). Csak jóval alatta, 
az emeleti ablakoktól elválasztva 

következik a magyar (vagyis a hi-
vatalos állami) felirat: Román Gim-
názium, Általános Iskola és Kollé-
gium. Sőt az épület tetején három 
zászló is lobog: a magyar és az uni-
ós mellett a román trikolór. Mint 
ismeretes, az erdélyi, székelyföldi 
önkormányzatok, különböző intéz-
mények az elmúlt években perek 
sorozatával kénytelenek szembesül-
ni amiatt, hogy a prefektusok vagy 
magyarellenes civilek folyamatosan 

A ROMÁN FELIRAT VAN FELÜL A KÉK-SÁRGA-PIROS TRIKOLÓRRAL IS FELLOBOGÓZOTT GYULAI NICOLAE BĂLCESCU-GIMNÁZIUMON 

Magyarországi példa kisebbségbarátságra

Nem félnek a kisebbségtől. A gyulai román gimnázium, általános iskola és kollégium megújult épülete
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belekötnek az épületek felirato-
zásába. A legtöbbször szolgálatos 
feljelentőként emlegetett Dan Tă-
nasă az általa irányított Méltósá-
gért Európában Polgári Egyesület 
(ADEC) révén rendszeresen fordul 
bírósághoz, ha azt tapasztalja, 
hogy valamelyik erdélyi közintéz-
ményen, iskolán a magyar felirat 
szerepel a román fölött. Nemrég 
például a Kovászna művelődési 
házának falán található Széche-
nyi-plakett szúrta Tănasă szemét: 
a leplezetlen politikai tevékenysé-
get folytató blogger azért perelte 
be a város polgármesterét, mert 
nem a román felirat van legfelül, 
hanem a magyar. Nagyrészt az 
ADEC akcióinak tudható be, hogy 
a székelyföldi város- és községhá-
zákról, állami vagy önkormány-
zatoknak alárendelt intézmé-
nyekről bírósági ítéletek nyomán 
lekerült a székely és a magyar 
zászló.

Sokatmondó az is, hogy miköz-
ben a hatályos román jelenlegi 
közigazgatási törvény azokon a 
településeken írja elő a kisebbségi 
nyelvű feliratozást, ahol nemzeti 
kisebbségek számaránya eléri a 
20 százalékot, a magyarországi 
románság kulturális és szellemi 
központjának számító, 31 ezer lel-
kes Gyulán a 2011-es népszámlálás 
adatai szerint a lakosság 3,1 szá-
zaléka, 960 polgár vallotta magát 
románnak.

 » Az erdélyi 
magyaroknak az 
anyanyelvhasz-
nálatért folytatott 
küzdelme tekinte-
tében tanulságos 
a Békés megyei 
város román isko-
lája feliratozásá-
nak, ugyanakkor 
fellobogózásának 
a módja.

 » BÍRÓ BLANKA

Bár a közigazgatás működése 
szempontjából a jelenlegi, sür-

gősségi kormányrendelettel hatályba 
léptetett közigazgatási törvénykönyv 
jobb, mint a korábbi változat, ebben 
a formában sem felel meg a minden-
napi elvárásoknak – értékelt tegnapi 
sajtótájékoztatóján a Krónika kér-
désére Tamás Sándor, a Kovászna 
megyei önkormányzat elnöke, akit 
annak kapcsán faggattunk, hogy a 
múlt héten az ombudsman alkotmá-
nyossági óvást emelt a két hónappal 
ezelőtt hozott sürgősségi kormány-
rendelet ellen.  Renate Weber arra 
hivatkozott, semmilyen sürgősség 
nem indokolta, hogy a kormány a 
rendkívüli helyzetekre kitalált jog-

alkotási módszerrel avatkozzék be a 
törvényalkotás folyamatába.

Tamás Sándor hangsúlyozta, az új 
törvénykönyv visszalépést jelent a 
nyelvhasználati és kisebbségi jogok 
terén; a közigazgatás szempontjából 
jobb ugyan, mint a korábbi változat, 
de még ebben a tekintetben is sokat 
lehetne javítani rajta. „A legnagyobb 
probléma mégis a rendszer instabi-
litása. Fél évvel ezelőtt azt gondol-
tam, ennél nagyobb káosz már nem 
lehet ebben az országban, ma már 
azt gondolom, a következő félévben 
még nagyobb lesz” – fogalmazott  a 
székelyföldi politikus, aki szerint 
minden nagyobb módosításnak úgy 
„fut neki” a kormány, hogy nem 
mérlegeli annak következményeit. 
Mint mondta: a helyi önkormányza-

tok hiába próbálnak jó programokat 
kitalálni, ha ezer szállal kötődnek a 
bukaresti politikai döntésekhez, az 
ottani intézmények működéséhez.

Az RMDSZ-es tanácselnök ugyan-
akkor rámutatott, nem annak a 
híve, hogy egy jogszabályt meg kell 
támadni, inkább alaposan elő kel-
lene készíteni. „Amikor az ország 
közigazgatási rendszerére vonatko-
zó jogszabályt fogad el a kormány, 
előtte komoly hatástanulmányokat 
kellene készíteni. Valamit letesznek 
az asztalra, mert előírja a törvény, de 
annak a tartalmi része általában nem 
ér semmit. A jelenlegi közigazgatási 
törvénykönyvben is vannak olyan 
részek, amelyeket nem gondoltak 
végig, hogy mit eredményez a gya-
korlatban” – részletezte. Példaként 

említette, hogy rendkívül megnehe-
zítették a megyei tanácsülések össze-
hívását. A rendes tanácsülések pon-
tos napirendjét hét nappal korábban 
le kell közölni, miközben rendkívüli 
tanácsülést csak „katasztrófa határát 
súroló”, valóban rendkívüli esetek-
ben lehet összehívni. „Megítélésem 
szerint az is rendkívüli helyzet, ha 
egy európai uniós vagy éppen kor-
mányzati pályázatra a dokumentáci-
ót csak határidő előtt három nappal 
tudunk összeállítani, általában ép-
pen a különböző állami hatóságok 
késlekedő jóváhagyásai miatt. Le-
hetőséget kellene biztosítani, hogy 
ilyen esetben összehívjuk a testü-
letet. Látszik, hogy nem gondolták 
végig, mit jelent ez a gyakorlatban” 
– összegezte Tamás Sándor.

Közigazgatási törvénykönyv: jobb, de nem jó az új változat

 » Az új tör-
vénykönyv visz-
szalépést jelent 
a nyelvhasznála-
ti és kisebbségi 
jogok terén, a 
közigazgatás 
szempontjából 
jobb ugyan, 
mint a korábbi 
változat, de még 
ebben a tekin-
tetben is sokat 
lehetne javítani 
rajta. 




