A SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD ÁRAMLÁSA EURÓPÁBAN
CSAK A ROMÁNOK ELÕJOGA?
A közös európai piac egyik vívmánya, hogy az európai polgárok minden európai uniós tagországban nyújthatnak
szolgáltatásokat, így 2014. január 1-je óta a román útlevéllel rendelkezõk munkavállalási engedély nélkül is dolgozhatnak Hollandiában. Mindezen jogoknak oda vissza kell
mûködniük, de pontosan itt kezdõdnek a gondok.
Magamat igazi európainak érzem, a holland nyelv mellett magyarul, németül, angolul és franciául is beszélek.
Hollandiában, Németországban, Belgiumban, Angliában,
Ausztriában, Franciaországban és Magyarországon dolgoztam és laktam is már, ezért természetes dolognak tartottam azt, hogy Romániában élvezem ezeket az alapjogokat, és élek azokkal a lehetõségekkel, amelyeket Románia EU-s csatlakozása biztosít számomra.
Így az elmúlt évben, december 24-én kísérletet tettem
az európai jogaim érvényesítésére, hogy egy másik európai tagországban magyar tolmácsként dolgozzam. Ezen a
napon egy holland rádiós újságírónak tolmácsoltam, akinek néhány kérdése volt a marosvásárhelyi helyi rendõrség számára. Ebben a városban a román törvények szerint a hivatalos szerveknek kötelezõ módon szóban és
írásban válaszolniuk kell magyar nyelven. Ez gyakorlatilag semmiféle akadályba nem ütközhet, hiszen ennek a
városnak nagyjából 50%-a magyar anyanyelvû.
Arra kértem a helyi rendõrséget, hogy magyar nyelven
segítsenek, amit megtagadtak tõlem. Asszertívan léptem
fel, és megmutattam a helyi rendõröknek az érvényben
lévõ román törvényeket, így például a román alkotmány
120. cikkelyét. A megnevezett törvény értelmében minden olyan közigazgatási egységben, ahol a település magyar lakosságának aránya meghaladja a 20%-ot, a magyar nyelv használatának lehetõségét kötelesek biztosítani. Asszertivitásomra válaszként bilincset kaptam, valamint része lehettem egy megfélemlítõ beszélgetésnek,
amelyben felhívták a figyelmemet arra, hogy nem kellene
forradalmat robbantani.

2. Marosvásárhelyi
helyi rendorség
´´
´´
táblája. Kint kétnyelvuség, belül egynyelvu´´
ség, xenofóbia, rasszizmus és apartheid.
A 9 alkalmazottból egy
sem volt magyar nemzetiségu,
´´ holott a város
lakossága majdnem
50%-ban magyar.

A rendõr, aki megbilincselt, próbálta eltépni a Jogában
áll címû könyvecskét, mely a romániai nyelvi jogokról
szól, ami nem sikerült, mert túl vastag volt a borítója. Ezt
követõen elsötétítette a szobát, és az egyik rendõr erõsen beleütött a hátamba a vesém magasságában.
Az igazoltatásomra csak ezután került sor, amikor kiderült, hogy holland vagyok, megváltozott a hangulat, az
egyik rendõr felháborodva azt kérdezte tõlem, hogyan lehetséges, hogy egy holland tud magyarul. Ez csak azt bizonyítja, hogy magyar tolmácsként nagyon jól végzem a
munkám.
Összefoglalva tehát holland vállalkozóként az európai
jogaim csorbultak, és a román hivatalos szervek mindent
elkövettek annak érdekében, hogy lehetetlenné tegyék a
szakmám gyakorlását. Hollandiában egy román állampolgár soha nem tapasztal ilyen jellegû jogtiprást.
A holland újságíró nem kapcsolta ki a mikrofonját és felvette az eseményeket (a hangfelvétel a http://www.politialocala.eu/munka.mp3 tölthetõ le), errõl a holland sajtóban
is beszámolt. A holland nagykövet úr – miután nagyon
részletes beszámolót adtam a történtekrõl – arra biztatott,
hogy járjam be a jogi utat. Erre feljelentettem a helyi rendõrséget a bíróságnál. A helyi rendõrség úgy védekezett,
hogy utólagosan hamis jegyzõkönyvet állított ki a nevemre. Miután a bíróságnak azt feleltem, hogy ez a jegyzõ-

könyv hamisított, tovább védekeztek, és
nyolc hamis tanúvallomást írtak arról,
hogy jegyzõkönyv hiteles.
A hamisított jegyzõkönyv miatt a marosvásárhelyi rendõrségen újabb bûnvádi feljelentést tettem, amit kénytelen
voltam magyar nyelven tenni, mivel a
rendõrség nem volt képes holland tolmácsot biztosítani számomra, sem aznap sem másnap, holott házamban, Hollandiában egy órán belül bármelyik rendõrõrsön hiteles román tolmácsot tudnak
biztosítani. Ezáltal szintén egyik alapvetõ emberi jogot sértették meg, éspedig
az anyanyelv-használati jogot a bûnügyi
eljárásban. Sértettként vagy áldozatként
mindig hátrányt szenved az, aki nem fejezheti ki magát az anyanyelvén.
A bírósági ügy tehát folyamatban van.
Természetesen megfelelõ mértékû kártérítést kérek. Ugyanakkor azt a következtetést kell levonnom, hogy Románia egyáltalán nem képes betartani európai polgári jogaimat, hisz a marosvásárhelyi eset
során – és sajnos nem ez az egyelten a
maga nemében – a román hatóságok akadályoztak engem abban, hogy munkámat
végezzem. Hollandiában több mint 30
ezer román állampolgár él és boldogul,
Romániában még ezer holland sem él.
Európai állampolgárként hazám (Európa) egyik tagállamában (Románia) egyszerûen másodrendû polgár vagyok. Románia képtelen tiszteletben tartani azokat a jogokat, amelyeket saját polgárainak milliói Európa másik tagállamaiban
élveznek.
Több információ az ügyrõl a http://
www.politialocala.eu oldalon található.
Drs. G. Landman 3. Jogállamiság teljes hiánya és hatalmi visszaélés.
Utólag készített hamis jegyzokönyv
´´

Beëdigd Verdaler Hongaars
hiteles holland–magyar fordító

diplomázott
magyar–holland
tolmács és fordító,
a holland rendõrség
munkatársa,
a Holland Fordítói
Szövetség tagja.

Megjelent a Linguaan áprilisi számában és a Nederlands
Dagblad július 15-ei számában.
´´ tábla Kolozsváron.
5. Hiányzó kétnyelvu
Vállalkozóként számomra anyagi veszteségeket okoz.
1. Európai szabad
szolgáltatások
romániai gyakorlata.
Szabad munkavállalás helyett bilincs
és bántalmazás.

´´
4. Megtagadott kétnyelvuség
az 52%-ban magyarok lakta Tordaszentlászlón.
´´
A polgármesteri hivatal megtagadta az általam nekik ajándékozott kétnyelvu
pecsétek használatát, nem kért egy ingyen magyar nyelvu´´ weboldalból, és
a magyar nyelvu´´ kérvényekre sem válaszol. Többszöri felszólításaim is eredménytelenek voltak, és a nyelvi jogok tiszteletben tartása helyett azt ajánlották
fel, hogy aszfaltozzam le a házamhoz vezeto
´´ utat. Ez utóbbit visszautasítottam.

12

gasztronómia

Ahol az ízek találkoznak
$IRRGGHVLJQ ËWHOGL]ÃMQ IRJDOPD5RPÃQLÃEDQNHYËVEËLVPHUWËVDQHPFVDN
Ï]OHWHV KDQHP V]ËSHQ HOUHQGH]HWW ËWHOHN VHP UHQGHONH]QHN WÜO QDJ\ KDJ\R
PÃQQ\DO $ /D 0DLVRQ GHV *RXWV ¯]HN +Ã]D  NËWV]HPËO\HV FVDSDWD D JDV]W
URQÕPLDH]HQÃJD]DWÃEDQWHYËNHQ\NHGLND]Ï]HNDNËSHNËVDNRQFHSFLÕKÃU
PDVVÃJÃQDNKDQJVÜO\R]ÃVÃYDO0XQNÃVVÃJXNNH]GHWHLU×OHV]PHLKÃWWHUËU×OËV
D]ÃOWDOXNKDV]QÃOWUHFHSWHNU×O6]ØUFVH\£JQHVWNËUGH]WÞN
x$GHVLJQIRJDORPVRNDNDWPHJWËYHV]W
KHW D]RQEDQ V]HULQWÞQN D NÞOØQOHJHV
YL]XÃOLV LQJHUQËO VRNNDO WØEEU×O V]ÕO D
JDV]WURQÕPLD H]HQ ÃJD 1DJ\RQ HU×V
KDWÃVWJ\DNRUROWUÃQN0DULMH9RJHO]DQJ
KROODQG HDWLQJ GHVLJQHU ËWNH]ËVL GL
]ÃMQHU DNLD]WYDOOMDKRJ\D]ËWHOVRN
NDO WØEE HJ\V]HUÝ WÃSOÃOËNQÃO XJ\DQLV
PDJD D] ËWNH]ËV DQQDN IRO\DPDWD NË
SHVEHIRO\ÃVROQLËU]ËNHLQNHWDJ\XQNDW
ËVRO\DQSRQWRNDWfDNWLYÃOKDWvEHQQÞQN
DPLNUH VRKD QHP JRQGROQÃQN (]HQ
JRQGRODW PHQWËQ KDODGYD D] DPLW PL
NËSYLVHOQLSUÕEÃOXQNWØEEUËWHJE×OWH
Y×GLNØVV]HNÞOØQOHJHVÏ]HNPHJWDOÃOÃ
x +RJ\DQ NH]G×GØWW JDV]WURQÕPLÃ VD D] Ï]OHO×ELPEÕNQDN HU×V YL]XÃOLV
KR]NØW×G×V]HUHOPÞN"
NËS D V]HPQHN ËV D] LQVWDOOÃFLÕ UËYËQ
x $]W KLV]HP PLQGNHWW×QNHW D YËOHWOHQ HJ\NRQFHSFLÕHJ\JRQGRODWDV]HOOHP
VRGRUW HIHOË GH QHP HOKDQ\DJROKDWÕ D] QHN6RNDWVHJÏWKRJ\HJ\LNÞQNVHPKL
VHP KRJ\ LPÃGMXN D] Ï]HNHW D] ËWNH]Ë YDWÃVRV V]DNÃFV "WHIDQD LURGDORPPDO
VHNHWËVD]WLVKRJ\ILQRPIDODWRNNDOOHS ËQPHJËSÏWËV]HWWHOIRJODONR]WDPHGGLJ
KHWMÞNPHJEDUÃWDLQNDW(EE×OD]WÃQV]Þ GH SRQWRVDQ H] D] DPLËUW Q\LWRWWDN WX
OHWWHN YËOHWOHQ WDOÃONR]ÃVRN IHONËUËVHN GXQN PDUDGQL PLQGHQ ÜM ØWOHWUH )RQ
NÞOØQEØ]× UHQGH]YËQ\HNUH YDOÕ I×]Ë WRVKRJ\YÃOWR]DWRVDNPDUDGMXQNLVPH
VHNUH ËV ÏJ\ WDOÃONR]WXQN "WHIDQD 'XQFD UHWOHQÏ]WÃUVÏWÃVRNNDOÜMÏWVXQNNÏQÃODWXQ
NROOËJDQ×PPHO LV DNLYHO DGGLJ NÞOØQ NRQ 7ØEEQ\LUH NÞOØQEØ]× NLÃOOÏWÃV
XWDNRQMÃUWXQN·DFXNUÃV]DWEDQYROWQD PHJQ\LWÕNUD UHQGH]YËQ\HNUH HVNÞ
Y×NUH NËV]ÏWÞQN VYËGDV]WDORNDW D]RQ
EDQ QËKÃQ\ DONDORPPDO VLNHUÞOW LQVWDO
OÃFLÕNDWLVOËWUHKR]QXQN
x 6DMÃW YDJ\ ÃWYHWW UHFHSWHNNHO GRO
JR]QDN" +RQQDQ LQVSLUÃOÕGQDN HJ\
HJ\ËWHOFVRGDPHJÃOPRGÃVDVRUÃQ"
x $] ËWHOHN PHJDONRWÃVÃQÃO D OHJIRQWR
VDEEWËQ\H]×D]DODSDQ\DJRNLVPHUHWHD
NÞOØQEØ]×IÝV]HUHNH]HNUHJ\DNRUROWKD
WÃVDËVPLQGH]HNPHJIHOHO×WÃUVÏWÃVD6DM
QRV YDQ HJ\ RO\DQ WËQ\H]× LV DPLYHO
J\DNUDQ WDOÃONR]XQN KD NÞOØQOHJHVHEE
UHFHSWHNHW WDOÃOXQN D] DODSDQ\DJRNDW
IÝV]HUHNHW QHKË] EHV]HUH]QL KR]]ÃMXN
$ VYËGDV]WDORV HVHPËQ\HNQËO QDJ\RQ
IRQWRV KRJ\ ÏQ\FVLNODQGÕ NØQQ\HQ IR
J\DV]WKDWÕ IDODWRNNDO UXNNROMXQN HO×
DPHO\HN QËKÃQ\ ÕUÃV V]REDK×PËUVËNOH
WHQ YDOÕ WÃODOÃV XWÃQ LV ILQRPDN IULVVHN
PDUDGMDQDN 6RNDQ QHP LV JRQGROQÃN
J\RQ MÕ ËQ SHGLJ D I×]ËVW NËSYLVHOWHP KRJ\ H] PHQQ\LUH PHJQHKH]ÏWL D PHQÞ
WHKÃW LO\HQ IRUPÃEDQ NH]GWÞN D] HJ\ÞWW ØVV]HÃOOÏWÃVÃWXJ\DQLVD]ËWHOHNHWQHPWÃ
PÝNØGËVWPÃVIËOËYYHOH]HO×WW
ODOKDWMXN PHOHJHQ ÏJ\ FVØNNHQQHN D OH
x )RRG GHVLJQQDO IRJODONR]QDN DPL KHW×VËJHN
5RPÃQLÃEDQ HJ\HO×UH J\HUHNFLS× x 0LËUW WDUWMÃN IRQWRVQDN KRJ\ HJ\
EHQMÃU+ROVDMÃWÏWRWWÃNHOD]HOPËOHWL HVHPËQ\HQ QHPFVDN ILQRP KDQHP
ËVJ\DNRUODWLWXGQLYDOÕNDW"
HJ\EHQV]ËSËWHOHNLVVRUDNR]]DQDN"

x $PLQW PÃU HPOÏWHWWHP ÃOWDOÃEDQ HJ\
NRQFHSFLÕ NHUHWËQ EHOÞO SUÕEÃOXQN DO
NRWQL9ROWPÃUDVËYHNEHOLHVNÞY×QN
DKRODNRUUHFHSWMHLWKDV]QÃOWXNIHOD]RQ
EDQKRJ\MREEDQNØW×GMÞQND]DGRWWLG×
V]DNKR] NËSNHUHWHNHW IÞJJHV]WHWWÞQN
IHO ËV H]HN PØJØWW WÃODOWXN D] ËWHOHNHW
$] ËOPËQ\ DPLW ÏJ\ Q\ÜMWDQL WXGXQN
PHJVRNV]RUR]ÕGLN D] ËWNH]ËV VRUÃQ D
NÕVWROÕ HOV×NËQW D V]ËSHW OÃWMD D]WÃQ
PHJÏ]OHOLDIDODWRNDWËVDOÃWYÃQ\XWÃQD]
Ï]HN YDUÃ]VROMÃN HO 2O\DQ H] PLQW HJ\
PHVHDPHO\HWPLPÃVNËSSPRQGXQNHO
D]HPEHUHNV]ÃPÃUDw Kocsis Kitty

