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A következő év feladatának 
nevezte a nemzeti kisebbségek 
jogállását szabályozó törvény 
elfogadását Hegedüs Csilla, az 
RMDSZ szóvivője. A Krónika által 
megszólaltatott elemző pesszi-
mizmusát nem osztó politikus 
szerint az RMDSZ kormányzati 
pozíciója jó lehetőséget teremt a 
Magyarország és immár Románia 
által is szorgalmazott Budapest–
Kolozsvár–Bukarest-gyorsvasút 
megvalósítására.
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K ormányzati pozícióból is küz-
dünk azért, amit már több mint 
egy hónapja hangsúlyozunk: 

meg kell nyitni az óvodákat és az is-
kolákat – jelentette ki lapunknak He-
gedüs Csilla, akit a kormányzati po-
zícióba került RMDSZ legsürgetőbb 
terveiről kérdeztünk. A szövetség 
szóvivője szerint leginkább az elemi 
osztályosoknak, a nyolcadikosoknak 
és a tizenkettedikeseknek fontos, 
hogy fi zikailag is jelen legyenek az 
iskolában.

Csökkenteni akarják
az anyanyelvhasználati küszöböt
A kormánykoalíciót alkotó pártok 
egyfajta bakancslistáját idéző terje-
delmes kormányprogram 2021-es pri-
oritásaival kapcsolatban az ügyvezető 
alelnök kiemelte: a tárgyalások során 
az RMDSZ egészségügyi és gazdasá-
gélénkítő programjának fontos részei 
kerültek be a dokumentumba a mun-
kahelyek védelmének érdekében. „Az 
elkövetkező hat hónapban fennma-
radnak a munkahely védő, új munka-
helyeket létrehozó, vállalkozásokat 
segítő programok” – tájékoztatott a 
szövetség politikusa. Nyomatékosí-
totta, hogy a kormányprogramban 
hangsúlyosan je len vannak a nemzeti 
kisebbségek jogait bővítő intézkedé-
sek is. „Csökkentenünk kell az anya-
nyelvhasználati küszöböt, az oktatás-
ban el kell érnünk, hogy a kisebbségi 
osztályok fi nanszírozása növekedjen, 

az alkotmány értelmében pedig lennie 
kell egy, a nemzeti kisebbségek jogál-
lását szabályozó törvénynek. Ennek 
elfogadása a következő év feladata” 
– mondta Hegedüs Csilla, aki nem ért 
egyet Pászkán Zsolt, a budapesti Kül-
ügyi és Külgazdasági Intézet elemzője 
lapunknak kifejtett véleményével, mi-
szerint kevés konkrétumot tartalmaz a 
kormányprogram.

Az RMDSZ kulturális ügyekért fe-
lelős ügyvezető alelnöke fontosnak 
tartotta kiemelni, hogy a kultúrát 
érintő programrész nemcsak az intéz-
mények fi nanszírozását tartalmazza, 
hanem olyan intézmények felújítását 
is, amelyek kormányzati alárendelt-
ségben működnek. „Ilyen például a 
Kolozsvári Magyar Opera, a Kolozs-
vári Állami Magyar Színház vagy a 
marosvásárhelyi nemzeti színház. 
A világörökségi listára fel akarjuk 
terjeszteni a torockói épített öröksé-
get, a székelykapukat, a csíksomlyói 
búcsút. Reményeink szerint ezeket a 
projekteket is elindítjuk a következő 
évben” – fogalmazott Hegedüs Csilla. 
Hozzátette: a kormányprogramban 
szó szerint szerepel az egyházi, ön-
kormányzati tulajdonban lévő mű-
emlékek felújításának támogatása, 
és a magántulajdonban levő műem-
lékek felújításának társtámogatása. 
A dokumentumnak része továbbá 
a közszolgálati rádió és televízió ki-
sebbségi műsorai számára nyújtott 
támogatás növelése, a szolgáltatások 
kiterjesztése olyan területekre is, ahol 
ezen műsorok nem elérhetőek, azaz a 
területi lefedettség növelése.

Lehetővé válhat
a gyorsvasút megépítése?
A programban szerepel a Budapestet 
Kolozsvárral, illetve Bukaresttel össze-
kötő gyorsvasút megépítése. Van erre 
valós román szándék? – kérdeztük 
Hegedüs Csillától. A szövetség szóvi-
vője egyértelmű igennel válaszolt. „Ez 
a projekt mindkét országnak haszná-
ra válna. A beruházás ötlete nem az 
elmúlt hetekben született, viszont az 
RMDSZ kormányzati pozíciója lehető-
séget teremt annak megvalósulására” 
– hangoztatta a politikus.

Azt is megkérdeztük a szövetség szó-
vivőjétől, miért jó az erdélyi magyar 

közösség számára, hogy a fejlesztési, 
a környezetvédelmi, valamint a sport 
és ifj úsági minisztériumot az RMDSZ 
által jelölt tárcavezetők irányítják. „A 
kö zigazgatá si, fejleszté si é s kö zmun-
ká latoké rt felelő s minisztérium Romá-
nia egyik legerősebb minisztériuma. 
Hangsúlyosan tudja támogatni a helyi 
és regionális fejlesztési projekteket, 
amelyek által nemcsak jobb körülmé-
nyek között élhetünk, hanem újabb 
munkahelyek jönnek létre. Ezáltal köz-
vetett módon tudjuk segíteni a magyar 
közösségünket, településeinket. Cseke 
Attila célja a közigazgatás decentrali-
zációja, a helyi közösségek fejlesztése 
mellett például az új bölcsődék építé-
se azért, hogy a fi atal párok családot 
alapíthassanak, és a fi atal anyák visz-
szatérhessenek dolgozni gyermekvál-
lalás után” – mondta Hegedüs Csilla. 
Szerinte a kö rnyezetvé delmi, ví zü gyi 
é s erdé szeti minisztérium azért fontos, 
mert Romániának fenntartható állam-
má kell válnia. „A fenntarthatóság azt 
jelenti, hogy kielégíti a jelen szükség-
leteit anélkül, hogy veszélyeztetné az 
eljövendő generációk erőforrásait. 
Tánczos Barna kiemelt célja az illegá-
lis fakitermelés elleni küzdelem foko-
zása, az erdőtulajdonosok kárpótlása 
a természeti katasztrófák által okozott 
veszteségek esetében, vízgyűjtő me-
dencék létrehozása az árvízvédelem és 
öntözőberendezések vízzel való ellátá-
sa céljából, és a medvekérdés európai 
normák szerinti megoldása” – tájékoz-
tatott az szóvivő.

Ami az ifj úsági és sportminisztéri-
umot illeti, az RMDSZ politikusa úgy 
véli, kiemelten fontos egy hosszú 
távú, reális igényekre épülő ifj úsá-
gi stratégia létrehozása, az ifj úságot 
érintő programokra szánt fi nanszíro-
zási lehetőségek növelése, egy támo-
gatási rendszer kidolgozása a fi atal 
családosoknak, anyáknak, az ifj ú 
vállalkozóknak. „Novák Eduárd célja 
egy egészséges társadalom létrehozá-
sa, ahol a sportnak kiemelt szerep jut 
nemcsak a mindennapi életünkben, 
hanem végre megfelelő támogatást 
kapnak kiváló tehetségeink ahhoz, 
hogy nemzetközi szinten újra az él-
bolyba kerüljön az ország, és büszkék 
lehessünk sportolóink sikereire” – 
hangsúlyozta Hegedüs Csilla. 
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Kitárni az ajtót,
hogy távozzon az óév

Az emberi lélek és elme a természethez hason-
lóan ciklusokra bontja, szakaszolva rendezi el 
a végeláthatatlan időt, így az ismétlődések az 
otthonosság, kiismerhetőség, egyszersmind a 
biztonság érzetét keltik. Ilyen ciklus a 365 nap-
ból álló esztendő is, amelynek most éppen a 
végéhez érünk. Úgy tűnik, a 21. század eddigi 
legnehezebb évét zárjuk, rendhagyó, életünket 
módfelett felforgató, a biztonság érzetét mély-
ségesen nélkülöző esztendőt, amely relativizált, 
más megvilágításba helyezett, megcsonkított 
szinte mindent, amit addig megszoktunk ma-
gunk körül. Átértékelődtek életünk megszokott, 
természetesnek tekintett tartozékai: kapcsolat-
tartásunk lehetőségei, munkavégzésünk mód-
ja, leszűkült a mozgásterünk, ködössé váltak a 
megélhetés perspektívái, és főként: egészsé-
günk került veszélybe. Jórészt a négy fal közé 
és képernyők börtönébe zártakká váltak a min-
dennapjaink, és hosszasan lehetne sorolni, 
mi minden változott meg a járvány ideje alatt, 
amely erőteljesen rányomta bélyegét a 2020-as 
esztendőre.

A ciklus lezárása okán természetes, hogy 
számvetést végez az ember, aki ősidők óta vala-
mi jobbat, újat remél a hajnaltól, a másnaptól, a 
következő hónaptól, évtől vagy évtizedtől. Ilyen-
kor a számvetés segíthet abban, hogy minden-
napjainkból hátralépve objektívebb képet kap-
junk saját magunkról, az életünket meghatározó 
tényezőkről. És talán abban is hasznunkra van, 
hogy ne csak a szűkre szabott aktualitások fé-
nyében tekintsünk életünkre, ahogyan azt a min-
dennapok sodró forgatagában szoktuk tenni, 
hanem kicsit tágabb perspektívából tekintsünk 
jelenünkre, jövőnkre és az elmúlt évre. Ilyenkor 
jó lenne nemcsak azt venni számba, mi mindent 
vett el tőlünk, mi mindenben korlátozott vagy 
tett szegényebbé bennünket ez az év, hanem 
azt is: milyen tekintetben lettünk bölcsebbek, 
belátóbbak, tapasztaltabbak, türelmesebbek, 
miként izmosodott lelkierőnk. A soron követ-
kező évnek ugyanis ezekkel a tapasztalatokkal 
vágunk neki, és egészen biztosan mindenki éle-
tében akad olyan 2020-as benyomás, élmény, 
amit ha megfelelőképpen beépít gondolataiba, 
mentalitásába, segít átvészelni a soron követke-
ző nehézségeket.

Ha érzékelhető is volt a pandémiának egyfaj-
ta ciklusossága – hiszen sokan első, második, 
harmadik hullámra, erősebb és gyengébb fázi-
sokra bontva könyvelték el –, azért perspektí-
vából vizsgálva mégiscsak nagyívű folyamata 
van, aminek a jelek szerint nincsen vége. Ugyan-
akkor az sem jósolható meg, egyáltalán mikor 
tudhatja maga mögött a világ. Ily módon egy 
kiszámíthatatlan folyamat sodor magával ben-
nünket, számtalan hozadékával nagymérték-
ben befolyásolja mindennapjainkat a következő 
évben is. Ebben a bizonytalanságban azonban 
jó tudni, hogy emberi elménk ciklusokhoz való 
ragaszkodása, ősidők óta őrzött megszokásaink 
egyfajta biztonságot, kiszámíthatóságot sugall-
nak és jelentenek. Ahogyan kiszámíthatóságot 
sugalltak hosszú évszázadokon keresztül annak 
ellenére, hogy az emberiség tudatában volt an-
nak, ami a Zsoltárok könyvében áll az idő vég-
telenségét érzékeltetendő: „ezer esztendő annyi 
előtted, mint a tegnapi nap, a mely elmúlt”.

Járvány ide vagy oda, az évnek most vége lesz, 
és új következik, amitől óhatatlanul megújho-
dást, reményt, bizakodást vár el az ember. Van 
olyan szilveszteri babona, szokás, ami szerint az 
év utolsó éjjelén, pontban éjfélkor az összes aj-
tót ki kell tárni, hogy az óesztendő kimehessen, 
ugyanis ha nem távozik, az új év nem tud bejön-
ni. Tekintsünk jelképként az önmagában is szim-
bólumként értékelhető néphagyományra: tárjuk 
ki a lélek ajtaját, hogy távozhasson belőle, ami 
elmúlt, hogy nyitottak lehessünk mindarra a 
jóra, reményt keltőre, újra, ami következik. Mert 
egészen biztosan jót is tartogat a jövő esztendő.

VEZÉRCIKK

KISS
JUDIT

FO
TÓ

: 
RM

DS
Z

Hegedüs Csilla szerint a kormányprogramban hangsúlyosan je len vannak a kisebbségek jogait bővítő intézkedések is

AZ RMDSZ SZÓVIVŐJE OPTIMISTA A KORMÁNYPROGRAM KITÉTELEIT ILLETŐEN

Kisebbségi törvény már 2021-ben?




