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Ködös ígérethalmaz az új kormánytól
Az elemző szerint magyar vonatkozásban a kisebbségi törvény az egyetlen konkrétum

P A T A K Y  I S T V Á N

E gy néhány fős parlamenti 
többséggel rendelkező koalí-
ció részéről alkotmánymódo-

sítási szándékot bejelenteni a realiz-
mus hiányáról árulkodik – jelentette 
ki a budapesti Külügyi és Külgazda-
sági Intézet nagybányai származá-
sú elemzője, amikor a múlt héten 
hivatalába lépett román kormány 
programjáról kérdeztük. A szakértő 
mindezt a dokumentum megfogal-
mazóinak „túlzott önbizalmával” 
magyarázta. Kockázatosnak nevezte 

a jelentős pénzügyi forrásokat 
igénylő ígéreteket, így a köz-
úti, egészségügyi, oktatási, 
energetikai infrastruktúra 
eddig példátlan fejlesztésére 
vonatkozó terveket is.

Pászkán Zsolt úgy véli, 
bizonytalan forrásokra tá-
maszkodva fogalmazták meg 

a vállalásokat a kormány-
program megfogalmazói, hiszen az 
uniós pénzek esetében jelentős rész-
ben hitelről van szó, a vissza nem 
térítendő alapoknál pedig kisebbfaj-
ta csodára lenne szükség a lehívási 
arányok növeléséhez. „Az egyetlen 
pont, amely szinte biztosan megva-
lósul majd a kormányprogramból, az 
a védelmi kiadásokra szánt kétszáza-
lékos GDP-arány biztosítása” – hang-
súlyozta az elemző.

Közösségi identitásfejlesztés?

Ami a dokumentum kisebbségjogi ré-
szét illeti, Pászkán Zsolt azt mondta, 
normális helyzetben teljesen termé-
szetes, romániai viszonylatban azon-
ban dicséretes, hogy a Cîţu-kormány-
ban több helyen is említésre kerül a 
nemzeti közösségek identásmegőr-
zésének támogatása. „De ez szinte 
csak a családon belüli nyelvhaszná-
latra, kulturális önazonosságra vo-
natkozik, és egyáltalán nem történik 
előrelépés a közösségi identitásfej-

lesztésben” – tette hozzá. Példaként 
említette, hogy az „anyanyelv” kife-
jezés összesen négy helyen szerepel 
a 269 oldalas dokumentumban, és 
ebből kétszer a külhoni románokat 
érinti. A budapesti Külügyi és Kül-
gazdasági Intézet elemzője szerint 
vannak kedvezőnek tekinthető lépé-
sek is, így például a román nyelvi ké-
pességvizsga és érettségi különleges 
tanrendhez igazítása az oktatási mi-
nisztériumra vonatkozó fejezetben. 
Ez amúgy is elengedhetetlen lenne 
szerinte, hiszen most kezdődik az új 

oktatási rendben részt vevő diákok 
jelentkezése a vizsgákra. „Fontos 
megemlíteni a nemzeti közösségek 
történelmének beiktatását a történe-
lemoktatási tanrendekbe. Persze az 
ördög ezúttal is a részletekben rej-
lik, hiszen nem tudni, hogy mit és 
hogyan oktatnának majd. A nemzeti 
közösségeknek szóló románnyelv-ok-
tatással kapcsolatos rendelkezések 
– a mostani megfogalmazás szerint 
– egyaránt jelenthetik a jelenlegi ro-
mániai helyzet folytatását, de egy uk-
rán típusú fordulatot is, ugyanis még 
ígéret szintjén sem szerepel konkrét 
vállalás az anyanyelvhasználat ok-
tatáson belüli helyzetének (óraszá-
mok, tantárgyak stb.) megőrzésére, 
csak a román nyelv elsajátításának 
fokozására” – fogalmazott a politikai 
elemző. Hozzátette, vannak kedvező 

rendelkezések a művelődési minisz-
tériumnak szentelt részben is, de a 
vállalások elég ködösek ahhoz, hogy 
utólag nehezen lehessen majd megál-
lapítani, teljesült-e bármi vagy sem.

Említést sem tettek 
a gyűlöletbeszédről

Pászkán üdvözlendőnek nevezte, 
hogy az UNESCO örökségvédelmi 
listájára javasoltak közé került a 
csíksomlyói zarándoklat, a torockói 
épített örökség vagy a székely kapu. 
Megjegyezte ugyanakkor, hogy a téte-
lesen felsorolt létesítmény-felújítások 
és kiemelt programok között egyetlen 
kimondottan magyar jellegű sincs. 
„Másfél oldalas terjedelemben külön 
alfejezet foglalkozik a nemzeti közös-
ségekkel, de a felsorolt ígéretek közül 
a nemzeti kisebbségek jogállásáról 
szóló törvény elfogadása az egyetlen 
konkrétum. Semmilyen utalás nincs 
a nemzeti közösségek anyanyelv-
használatának fejlesztésére. Erre nem 
történik utalás a közigazgatásról, a fo-
gyasztóvédelemről, az egészségügy-
ről szóló fejezetekben sem” – hang-
súlyozta az elemző. Pászkán Zsolt a 
magyar közösségre nézve meglehe-
tősen sérelmesnek tartja, hogy miköz-
ben a zsidó és a roma kisebbségekkel 
szembeni gyűlöletbeszéd kiemelt, 
több alpontból álló részt kapott az 
alfejezeten belül, a román közéletben 
sokkal gyakoribb nyilvános magyar-
ellenes megnyilvánulások még emlí-
tést sem érdemeltek.

A magyarellenes megnyilvánulások 
még említést sem érdemeltek

◂  KORÁBBI  FELVÉTEL:  HAÁZ VINCE

SIMON VIRÁG

Igen aktívak voltak a marosvásár-
helyi tanácsosok decemberben, 

és a két ünnep között egy újabb 
rendkívüli ülést tartottak, ebben 
a hónapban már a harmadikat. 
Egyebek közt titkos szavazással el-
döntötték, hogy elsősorban Portik 
Vilmos alpolgármester fogja helyet-
tesíteni Soós Zoltán polgármestert, 
ha ő szabadságon, kiszálláson lesz  
vagy betegség miatt nem tudja el-
látni feladatait. Eddig a városveze-
tők dönthettek erről, most azonban 
a helyi tanácsnak kellett szavaznia. 
A titkos szavazáson Portik Vilmos 
15, Alexandru György pedig 4 sza-
vazatot kapott.

8,50 vagy 9?

A napirenden szerepelt a diákok 
érdemösztöndíjának kérdése is. 
Korábban a helyi tanácsosok el-
döntötték, hogy havonta 100 lejes 
összegben részesülhet az a maros-
vásárhelyi diák, akinek tanulmá-
nyi eredménye 9-es vagy e fölötti 
és a magaviselete kifogástalan. A 
prefektusi hivatal azonban még jú-
liusban átiratot küldött a városhá-
zának, jelezve, hogy az ő értelme-
zésük szerint az érdem ösztöndíjat 
8,50-es tanulmánnyi eredménytől 
kell biztosítani. Így a tanácsosok-
nak most arról kellett szavazniuk, 
hogy módosítják-e a prefektúra ké-
rése alapján a 9-es jegyet 8,50-re 
vagy sem. Több felszólaló volt, aki 
úgy értelmezte, hogy az érvényben 

lévő tanügyi törvény lehetőséget 
ad az önkormányzatoknak, hogy 
maguk határozzák meg, hányas mé-
diától adnak ösztöndíjat, és csak a 
8,50-es alsó határt szabja meg. Má-
sok azt tették szóvá, hogy majdnem 
féléves már a prefektúra átirata és 
meg lehetne várni, hogy per legyen 
az ügyből s majd a közigazgatási 
bíróság döntse el, joga van-e az ön-

kormányzatnak dönteni vagy sem 
az érdemösztöndíjak kritériumairól. 

Elhalasztás mellett döntöttek

Az ülésvezető, Kelemen Márton arra 
volt kíváncsi, hogy mi történik ab-
ban az esetben, ha az önkormányzat 
nem teljesíti a prefektúra kérését és 
nem módosít a határozaton, illetve 

ha per lesz az ügyből. Ezekben az 
esetekben a diákok megkaphatják-e 
a tanév második félévére érvényes 
érdemösztöndíjat vagy sem? Mint 
kiderült, ha nem szavazzák meg a 
prefektúra által kért módosítást, ak-
kor felfüggesztődik a határozat, nem 
lehet érvénybe ültetni, nem 
lehet kiosztani az ösztöndí-
jakat. Az is kiderült, hogy 
az éppen zajló ülésen kell 
szavazni vagy hamarosan, 
hiszen január 17-én lejár a 
féléves határidő, ami alatt 
a városi tanács eleget tehet a 
prefektusi hivatal kérésének.

Végül azonban a tanácsosok 
nagy többsége a határozattervezet 
elhalasztása mellett döntött, mert 
úgy érezték, túl sok a megválaszo-
latlan kérdés. 

Bizonytalan a marosvásárhelyi diákok ösztöndíjának sorsa
• Halasztottak a diákok érdemösztöndíjának ügyében, 
így nem biztos, hogy a jó tanulmányi eredményeket elé-
rő marosvásárhelyi tanulók megkapják a 2019–2020-as 
tanév második felére érvényes pénzüket.

Személyesen találkoztak idei utolsó 
ülésükön a marosvásárhelyi tanácsosok

◂  FOTÓ: HAÁZ VINCE

• Ködös ígérethalmaz kevés konkrétummal és néhány meglehetősen aggasztó 
elemmel – így összegezte röviden a Florin Cîţu vezette koalíciós kormány program-
ját a lapcsaládunknak nyilatkozó politikai elemző. Pászkán Zsolt szerint olyan vál-
lalásokat tartalmaz a dokumentum, amelyekbe sokkal stabilabb politikai, pénzügyi 
és gazdasági háttérrel rendelkező román kormányoknak is beletört a bicskája.




