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Bankautomatát 
robbantottak Sinaián
Robbantással raboltak ki egy 
bankautomatát Sinaián tegnapra 
virradóan – közölte a Prahova 
Megyei Rendőr-főkapitányság (IPJ). 
A rendőrségi közlemény szerint a 
bankautomata egy szálloda közelé-
ben volt, a robbantást hajnali 4 óra 
körül hajtották végre. A hatóságok 
nyomozást indítottak az ügyben. 
Egy hónappal ezelőtt Brassó-
pojánán is hasonló módszerrel 
raboltak, de korábban Brassóban is 
robbantottak bankautomatát.

Nőtt az infl uenza halálos 
áldozatainak száma
Huszonötre nőtt az infl uenza halá-
los áldozatainak száma – közölte 
tegnap az Országos Közegészség-
ügyi Intézet keretében működő, 
fertőző betegségeket ellenőrző és 
felügyelő központ. A legutóbbi 
két áldozat egy 64 éves Beszter-
ce-Naszód megyei, illetve egy 66 
éves Krassó-Szörény megyei nő. 
Mindketten más betegségekben is 
szenvedtek, és az A típusú vírussal 
fertőződtek meg.

Erős szélre, hóviharokra 
fi gyelmeztetnek
Erős szélre és hóviharokra vonatko-
zó narancssárga riasztást adott ki 
tegnap az Országos Meteorológiai 
Szolgálat (ANM) hét megye hegyvi-
déki térségére, további 21 megyére 
pedig sárga riasztás érvényes má-
tól. A meteorológusok szerint ma 
20 óráig Máramaros, Beszterce-Na-
szód, Maros, Suceava, Neamţ, 
Kolozs és Bihar megye hegyvidéki 
térségeiben 90–120 km/órás 
sebességgel fújhat a szél, 50 méter 
alá csökkenti a látótávolságot. 
Megerősödő szélre vonatkozó sárga 
riasztás lesz érvényben a Bánság, a 
Partium és Erdély hegyvidéki térsé-
gére, ahol 65–75 km/órás, a magas 
hegyekben 90 km/órás széllökések 
várhatók. Az északi országrészben 
a hegyekben havas esőre, majd ha-
vazásra kell számítani. Jelentősebb 
mennyiségű csapadék az Erdé-
lyi-szigethegységben, a Keleti-Kár-
pátok északi részén és a Déli-Kár-
pátok nyugati részén várható. Az 
ország többi részén is előfordulhat 
eső, havas eső, a lehulló csapadék 
mennyisége eléri a 10–15 litert 
négyzetmétereként. Ma 20 órától 
szerdán 20 óráig szintén erős szélre 
fi gyelmeztető sárga riasztás lesz 
érvényben Máramaros, Suceava, 
Beszterce-Naszód, Neamţ, Maros, 
Hargita, Bákó, Kovászna, Brassó, 
Vrancea, Buzău, Prahova, Szeben, 
Argeş, Vâlcea, Fehér, Gorj, Hunyad, 
Bihar, Krassó-Szörény és Kolozs 
megye hegyvidéki térségeiben, 
ahol 80–100 km/órás sebességgel 
fúj majd a szél.

NEM SZÍVÜGYE AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUMNAK AZ ANYANYELVHASZNÁLAT BIZTOSÍTÁSA

Rendszerszintű „nyelvbotlás”

A gyakorlatban nem jog. A szaktárcának a legkevésbé sem sürgős az anyanyelvhasználat biztosítása

Ajánlásban szólította fel az 
egészségügyi minisztériumot 
a nép ügyvédje hivatala, hogy 
a szaktárca tegye lehetővé 
az anyanyelvhasználatot az 
egészségügyben. Ezt ugyan 
törvény is szavatolja, de a mi-
nisztérium nem dolgozta ki az 
előírások gyakorlati alkalmazá-
sához szükséges módszertant. 
Számos kórházban jelent ez 
hátrányt a magyar anyanyelvű 
páciensek, főként gyerekek 
számára – nyilatkozta lapunk-
nak a szenátus egészségügyi 
szakbizottságának elnöke.
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A z alkotmány által szavatolt 
jogokra, a páciensek jogait 
meghatározó 2003/46-os tör-

vényre, a 2006/95-ös egészségügyi 
reformtörvényre, az azt kiegészítő 
2017/110-es jogszabályra, valamint a 
szociális ellátást szabályzó 2011/292-
es törvény előírásaira hivatkozva 
ajánlásban szólította fel pénteken 
az egészségügyi minisztériumot az 
ombudsmani hivatal arra, hogy a 
szaktárca dolgozza ki az anyanyelv-
használat biztosításához szükséges 
alkalmazási módszertant. Ez annak 
a törvénynek a gyakorlatba ülteté-
séhez szükséges, amely lehetővé 
tenné az egészségügyi, valamint 
a szociális ellátó rendszerben az 
anyanyelv használatát, így a magyar 
nyelvét is azokon a településeken, 
ahol a lakosság körében a kisebbség 
aránya eléri a 20 százalékot vagy az 
ötezer főt. A nép ügyvédje az aján-
lásban kitér arra is, hogy már múlt 
év őszén kérést intézett az egész-
ségügyi minisztériumhoz, hogy a 
szaktárca foglaljon állást az ügyben. 
A nép ügyvédje most azt is kéri a 
szakminisztériumtól, hogy tájékoz-
tassa a témában elvégzett elemzés 
eredményéről, az alkalmazási mód-
szertan kidogozása érdekében foga-
natosított intézkedésekről, valamint 
azon egészségügyi, illetve szociális 
ellátó-rendszeri állások számáról is, 
amelyek az anyanyelvhasználatot 
lehetővé tévő törvény alkalmazásá-
hoz szükségesek az érintett telepü-
léseken. A nép ügyvédjének hivatala 
ugyanakkor arról is tájékoztatást kér 
a szaktárcától, hogy a minisztérium 
2020-as költségvetésébe belefoglal-
ták-e az említett előírások végrehaj-
tásához szükséges pénzösszegeket.

Jóérzés kérdése, 
de törvénnyel se megy
Hiányzik a szándék a minisztérium 
részéről, hogy kidolgozzák a tör-
vény alkalmazási normáit – mond-
ta lapunk megkeresésére László 
Attila, a szenátus egészségügyi 
szakbizottságának az elnöke. Az 
RMDSZ szakpolitikusa szerint évek 
óta hiába várnak előrelépést ebben 
a kérdésben, pedig többször is pró-
báltak egyeztetni az egészségügyi 

miniszterrel: „ezt az ügyet besöpör-
ték a fi ókba”. „Nem arról híres az 
egészségügyi minisztérium, hogy 
ilyen tapintható, világi dolgokkal 
foglalkozzék” – fogalmazott. Mint 
mondta, gyermekorvosként kissé 
értetlenül áll az előtt is, hogy tör-
vényre van szükség az anyanyelv-
használat biztosításához, hiszen 
– emlékezett vissza – orvostanhall-
gatóként az ő tanárai nemcsak hogy 
beszéltek magyarul, hanem arra ta-
nították, hogy sajátítsanak el minél 
több nyelvet, legalább alapszinten, 
hogy minél egyszerűbben tudjanak 
kommunikálni a gyerekekkel.

Kommunikációs akadály
„Megteremtettük a törvényes fel-
tételeit annak, hogy lehessen 
anyanyelven kommunikálni a kór-
házakban, viszont évek óta vár-
juk, hogy a törvény végrehajtási 
normái megjelenjenek. Egyébként 
etikai szempontból, orvosi meg-
közelítésből nem is tudom, miért 
kellene nekünk törvény, mert jó-
érzés kérdése, hogy kommunikálj 
a betegeddel” – foglalt állást a 
kérdésben László Attila politikus-
ként és orvosként is. László Attila 
meglátása szerint sok kórházban 
okoz kommunikációs nehézsége-
ket a felnőttek, de még inkább a 
gyerekek esetében az, hogy nem 
adnak lehetőséget az anyanyelv-
használatra. Kolozsváron is szám-
talan ilyen eset volt, fűzte hozzá, 
kitérve az egyik legkirívóbb eset-
re, amikor négy évvel ezelőtt dur-
ván megaláztak egy olaszteleki 17 
éves lányt, szüleit és az őket elkí-
sérő unitárius lelkészt a gyermek-
kórházban, mivel a székelyföldi 
család nem beszélt jól románul. 
Akkor ő maga is kérte az egészség-
ügyi minisztertől a vétkes orvos 
menesztését.

Megalázott székelyföldi fi atalok
A felelevenített kolozsvári eset 
is azt példázza, hogy esetenként 

nemhogy biztosítanák az anya-
nyelvhasználat lehetőségét, ha-
nem épphogy hátrányos megkü-
lönböztetésben részesítik azokat 
a pácienseket, akik élnének jo-
gukkal. Az Országos Diszkrimi-
nációellenes Tanács (CNCD) vi-
szonylag ritkán kap ilyen jellegű 
jogsértésekkel kapcsolatos beje-
lentéseket. Asztalos Csaba, az in-
tézmény elnöke megkeresésünk-
re elmondta, az elmúlt néhány 
évben két kirívóbb esetet vizs-
gáltak ki, ami az egészségügy-
ben való nyelvhasználattal kap-
csolatos jogsértésre vonatkozott. 
Mint kiderült, mindkét eset olyan 
nagyvárosokban történt, ahol je-
lentős számú magyar kisebbség 
él, és mindkét esetben Székely-
földről, különböző vetélkedők 
miatt odautazott kiskorúakat 
ért hátrányos megkülönbözte-
tés. Az egyik a fentebb említett 
kolozsvári eset volt, ahol egy 
népdalvetélkedőre odautazott 17 
éves olaszteleki lányt alázta meg 
durván a szakorvos. A másik 
esetben –  két éve történt – egy 
kézdivásárhelyi lányt, kosármér-
kőzésre odautazott ifi női ko-
sárcsapat tagját alázta meg egy 
temesvári orvos a sportorvosi 
láttamozás kiállításakor, mert a 
lány nem beszélt jól románul. Az 
Országos Diszkriminációellenes 
Tanács mindkét esetben meg-
állapította a hátrányos megkü-
lönböztetést, a pert is megnyerte 
mindkét esetben, és megbírsá-
golta a kórházat, illetve a hiá-
nyos nyelvtudás miatt sértegető 
orvosokat – tájékoztatott Aszta-
los Csaba. A diszkriminációelle-
nes tanács elnöke elmondta azt 
is, nem tudják, valójában hány 
ilyen eset történik, mert a CNCD-
nél nem mindig jelentik ezeket a 
sértettek, de feltételezése szerint 
a valóságban többször előfordul 
hasonló, mint ahány esetben ki-
vizsgálás indul.

 » Gyermekor-
vosként kissé 
értetlenül is áll 
az előtt, hogy 
törvényre van 
szükség az anya-
nyelvhasználat 
biztosításhoz, 
hiszen – emlé-
kezett vissza 
– orvostanhall-
gatóként az ő 
tanárai nemcsak 
hogy beszéltek 
magyarul, hanem 
arra tanították, 
hogy sajátítsa-
nak el minél több 
nyelvet, legalább 
alapszinten, 
hogy minél 
egyszerűbben 
tudjanak kommu-
nikálni a gyere-
kekkel.
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Vállalunk ácsmunkákat, tetőkészítést, felújí-
tást, tetőjavítást, tetőfedést Lindab lemezzel, 
cserépfedést, lemezfestést, egyéb bádogos 
munkák elkészítését, csatornakészítést több 
színben, valamint belsőépítészeti és mindenféle 
benti munkálatokat - kedvezményes áron (15%-
os kedvezmény). Tel.: 0740-918348.
Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.




