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Közel 1900 magyar gyerek
a délutáni oktatási programban
Az Iskola Alapítvány az idei, rend-
hagyó tanévben 12 megyében és 
Bukarestben, 38 település 44 tanin-
tézetében működtetett délutáni ok-
tatási programot. Az elmúlt évhez 
képest idén 15 új helyszínnel bővült 
a program – olvasható az RMDSZ 
tegnapi közleményében. A délutáni 
oktatási program célja az anyanyel-
vű oktatás megerősítése és népsze-
rűsítése. Ebben a tanévben 1894 
gyerek vett részt a foglalkozásokon, 
ezáltal 1647 szórványban élő család 
részesült közvetett anyagi támoga-
tásban. Az iskolai tanórák után 152 
szakképzett pedagógus foglalko-
zott a szórványban élő elemisták-
kal, ők segítettek a házi feladatok 
megoldásában, illetve különböző 
készség- és képességfejlesztő tevé-
kenységeket tartottak számukra. 
A programban részt vevő gyerekek 
számára az Iskola Alapítvány 
biztosította a meleg ebédet is. A 
2021/22022-es tanévben csatlakozó 
két új helyszínen – a Kolozs megyei 
Szászfenesen működő Gheorghe 
Șincai Gimnázium első magyar 
tannyelvű előkészítő osztályában 
és a Máramaros megyei Felsőbá-
nyán, az Autószállítási Technikai 
Kollégium elemi osztályaiban 
– már elkezdődött a program 
előkészítése.

EMSZ: saját költségen
fordítsanak a bíróságok
Kulcsár-Terza József és Zakariás 
Zoltán, az Erdélyi Magyar Szövet-
ség (EMSZ) parlamenti képviselői 
benyújtottak egy új törvényterveze-
tet, amely lehetővé tenné, hogy a 
polgári perekhez tartozó, a nemzeti 
kisebbségek nyelvén írt beadványo-
kat a bíróságok költségén fordítsák 
le az állam nyelvére. A kezde-
ményezést az RMDSZ, valamint 
néhány kisebbségi képviselő is 
támogatta. Az EMSZ közleménye 
szerint a Kulcsár-Terza József és Za-
kariás Zoltán, az EMSZ parlamenti 
képviselői által benyújtott tervezet 
indoklásában az áll, hogy Románia 
alkotmányának 128-ik cikkelye ki-
mondja, a román állampolgárságú 
és valamely nemzeti kisebbséghez 
tartozó személyeknek joguk van 
saját anyanyelvük szabad haszná-
latához a bírósági eljárások során, 
ugyanakkor igényelhetik tolmács 
vagy fordító segítségét is, ezek 
költségvonzatait pedig az államnak 
kell magára vállalnia. Ugyancsak 
támogatja a bírósági eljárások 
során a szabad anyanyelvhaszná-
latot a Románia által a 2007/282-
es számú törvényben ratifi kált 
regionális és kisebbségi nyelvek 
európai chartája is. Mindezek 
ellenére a 2010/134-es törvénnyel 
elfogadott új polgári perrendtartási 
törvénykönyv megalkotásakor az 
említett rendelkezéseket fi gyelmen 
kívül hagyták. A benyújtott új 
törvénytervezet kapcsán az EMSZ 
parlamenti képviselői elmondták: 
fontos, hogy a szabad anyanyelv-
használat minden területen és 
élethelyzetben biztosított legyen, 
és senkit ne érhessen diszkriminá-
ció azért, mert bármilyen formában 
az anyanyelvét kívánja használni 
a polgári perek során. Ha ennek 
plusz költségvonzatai vannak, 
sokakat megfoszthat e jogától.

WINKLER GYULA EP-KÉPVISELŐ SZERINT A FALVAK FELZÁRKÓZTATÁSÁRA KELL ÖSSZPONTOSÍTANI

Sokan nem használnak angolvécét

Miközben számos országban már szinte ismeretlen fogalom a kinti illemhely, nálunk a lakosság 
nagy hányada máig ezt használja

Románia az egyetlen olyan 
európai uniós tagállam, ahol 
a lakosság közel negyede 
nem rendelkezik otthonában 
benti illemhellyel, ez a magas 
arány több mint tízszerese az 
uniós átlagnak. A probléma fő 
forrása a városok és a falvak 
közötti fejlettségi különbség, 
az egyenlőtlenséget az európai 
uniós alapok nyújtotta támo-
gatásokkal jelentősen csök-
kenteni lehetne a következő 
tíz évben – mondta el meg-
keresésünkre Winkler Gyula 
európai parlamenti képviselő.

 » ISZLAI KATALIN

R omániában a háztartások kö-
zel negyedében, pontosabban 
24,2 százalékában nem volt 

benti illemhely 2019-ben – derül ki 
az Európai Unió Statisztikai Hivata-
la, az Eurostat összesítéséből. Ezzel 
az ország az utolsó helyen áll, rá-
adásul nem is akármekkora lemara-
dással, ugyanis a második leggyen-
gébb eredményt jegyző Bulgáriában 
is csak 13,7 százalékos ez az arány. 
Az uniós átlag egyébként mindössze 
két százalék, 19 tagállamban pedig 
kevesebb mint egy százalék alatt 
van azon háztartások aránya, ame-
lyek nem rendelkeznek benti WC-
vel. Miközben számos országban 
már szinte ismeretlen fogalom a kin-
ti illemhely, nálunk még a lakosság 
nagy hányada máig ezt használja.

Nagy különbségek
város és falu közt
Az okok igencsak összetettek és 
összefüggenek egyéb mutatókkal, 
mint például a megélhetési far-
mok száma vagy a falvak fejlettségi 
szintje – mutatott rá megkeresé-
sünkre Winkler Gyula európai par-
lamenti képviselő. Mint részletezte, 
a jelenség megértéséhez kétszáz 
évet kell visszamenni, arra gon-
dolva, hogy Alexandru Ioan Cuza 
idejétől, az államiság első formái-
tól kezdve a kommunizmuson át az 
volt Románia problémája, hogy a 
vidéki lakosság többségben volt, és 
a város, illetve falu fejlettségi szint-
je nagy mértékben különbözött. 
„Románia számos vidéki telepü-
lésén máig nincs kiépítve a víz- és 
szennyvízhálózat, de véleményem 
szerint a következő egy évtizedben 
ez megváltozhat az Európai Unió 
segítségével. Hozzájárul ehhez a 
helyreállítási terv és a következő 
hétéves költségvetés, valamint az, 
hogy ebben mennyi támogatás van, 
és milyen programok segítenek a 
falvak felzárkóztatásában” – mond-
ta Winkler. Hozzáfűzte, ide kapcso-
lódnak nehéz kérdések is, például 
az, hogy indokolt-e a nagyon kicsi 
lélekszámú falvak független fenn-
maradása, vagy tömöríteni kellene 
ezeket nagyobb községekbe. „A 
fejlődéshez fejlődéspolitikákra van 

szükség, de vajon meg lehet ezeket 
oldani kis lélekszámú, hegyvidéki 
településeken?” – vetette fel Wink-
ler Gyula.

Hegyvidéken nem megy
a mezőgazdaság
A politikus hozzátette, ez nem csak 
gazdasági, hanem politikai kérdés 
is, hiszen el kell dönteni, hogy ér-
demes-e pénzt költeni egy ezer fő-
nél kisebb lakosságú településre, 
ugyanakkor a lakosság körében 
népszerűtlenek a Ceaușescu-dikta-
túra idejére jellemző, ide-oda csa-
tolásokra emlékeztető összevoná-
sok. Másik fontos tényező Winkler 
Gyula szerint az úgynevezett túl-
élési mezőgazdaság, amely gyakori 
a Székelyföldön is. „Mekkora egy 
farm, amely nemcsak az önfenntar-
tást, hanem a gyarapodást is tudja 
biztosítani? Ha ugyanis egy hektár-
nál kezdődik a területalapú támo-
gatás, egy ekkora területen tevé-
kenykedő gazda megkapja ugyan a 
juttatást, de ez a gyarapodást nem 

teszi lehetővé, csak a túlélést. Ilyen 
esetekben a területalapú támoga-
tás átalakul szociális juttatássá. 
Célszerű ezt fenntartani, vagy eljött 
az ideje a változásnak?” – tette fel a 
kérdést az EP-képviselő.

Arra is kitért továbbá, hogy a 
Székelyföldön az elmúlt 12 évben 
számos helyen korszerűsítettek, 
a hegyvidéki gazdálkodásnak vi-
szont megvannak a saját jellemzői, 
amelyek megnehezítik a helyzetet. 
Winkler szerint az európai tapasz-
talat azt mutatja, hogy hegyvidé-
ken mezőgazdaságból nem lehet 
megélni, legalábbis gyarapodásról 
nem lehet beszélni. A kontinensen 
fellelhető minták szerint a megol-
dás az, hogy a mezőgazdaság mellé 
kell tenni még valamit. A dél-tiroli 
tapasztalat például az volt, hogy 
a falvak kezdtek elnéptelenedni, 

a fi atalok inkább a várost válasz-
tották, ezért, hogy helyben tartsák 
őket, és a falusi környezetben biz-
tosítsanak számukra megélhetési 
lehetőséget, a mezőgazdaság mel-
lé illesztettek még valamit, ez az ő 
esetükben a turizmus volt.

Támogatásokra pályázhatnak 
az önkormányzatok
„Látjuk, hogy a turizmus bein-
dult Székelyföldön is, ami azért 
jó, mert létezik az állami inter-
venció (beavatkozás) lehetősége, 
tehát támogatások segítségével 
kiépíthetők azok az infrastruktú-
rák, amelyek a turizmushoz szük-
ségesek” – mutatott rá Winkler. 
Kifejtette, ugyanakkor a mező-
gazdaságban is társulási formák 
szükségesek, hogy hegyvidéki 
körülmények között is nyereséges-
sé lehessen tenni. „Minden olyan 
mezőgazdaságból, állattartásból 
származó terméket, amely a turiz-
mus fellendítéséhez hozzájárul, 
társulásokkal lehet létrehozni. Ma 

már úgymond »összekapcsolt« vi-
lágban élünk, nem érdemes arra 
várni, hogy minden generáció 
feltalálja a spanyolviaszt. Körül-
nézünk, meglátjuk, hogy mások, 
akik sikeresek, hogyan cseleked-
nek, ezeket a kezdeményezése-
ket kell követni” – hangsúlyozta 
Winkler Gyula. Azt is hangsúlyoz-
ta, a következő időszakban szá-
mos támogatásra pályázhatnak 
majd az önkormányzatok, és 
minden település esetében első 
helyen kellene állniuk az infra-
strukturális beruházásoknak. „Ha 
az önkormányzatok élnek a lehe-
tőséggel, a következő tíz évben 
kiépülhetnek a hálózatok, és ez-
által az akkori statisztikában majd 
várhatóan jóval alacsonyabb lesz 
a kinti illemhellyel rendelkezők 
aránya” – mutatott rá a politikus.

 » A dél-tiro-
li tapasztalat 
például az volt, 
hogy a falvak 
kezdtek elnép-
telenedni, a 
fi atalok inkább 
a várost válasz-
tották, ezért, 
hogy helyben 
tartsák őket, és 
a falusi környe-
zetben biztosít-
sanak számukra 
megélhetési 
lehetőséget, a 
mezőgazdaság 
mellé illesztettek 
még valamit, ez 
az ő esetükben a 
turizmus volt.

 » „»Összekap-
csolt« világban 
élünk, nem érde-
mes arra várni, 
hogy minden ge-
neráció feltalálja 
a spanyolviaszt. 
Körülnézünk, 
meglátjuk, hogy 
mások, akik si-
keresek, hogyan 
cselekednek, 
ezeket a kezde-
ményezéseket 
kell követni” 
– hangsúlyozta 
Winkler Gyula

KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ

. F
O

TÓ
: P

IN
TI

 A
TT

IL
A




