
Ultimátumot adott Madrid a 
katalánoknak, ameddig vála-
szolniuk kell arra, pontosan 
mit is jelent az, hogy Carles 
Puigdemont elnök aláírta ugyan 
a függetlenségi nyilatkozatot 
kedden este a parlamentben, 
de közölte, hatályba lépését a 
spanyol kormánnyal folytatan-
dó párbeszéd érdekében fel-
függesztik.

Szerda esti spanyol sajtó-
értesülések szerint a spanyol 
kormány két határidőt szabott 
meg a válaszra, az első jövő 
hétfőig tart, ha eddig nem ér-
kezik reagálás Barcelonából, 
ismét elküldik a felszólítást, 
amelyre csütörtökig adhat vá-
laszt a katalán kormány.

Csütörtökön egyébként Spa-
nyolország egységéért tüntet-

ve tízezrek vonultak utcára 
Barcelonában a spanyol nem-
zeti  ünnepen, amelyet az 
amerikai kontinens felfedezé-
sének emlékére  tartanak ezen 
a napon. „Katalónia igen, Spa-
nyolország szintén” – ezzel a 
jelszóval hirdette meg az ese-
ményt a Katalán Civil Társa-
dalom (SCC) nevű szervezet.A 
katalán városban egyszer-
re több utcai megmozdulás is 
zajlott; szélsőjobboldali moz-
galmak is demonstráltak,  
amelyek közül két csoport 
összetűzésbe keveredett egy-
mással. Egy bár teraszának 
berendezését, székeket és 
asztalokat hajigáltak egymás-
hoz. A katalán rendőrségnek 
kellett közbelépnie, két em-
bert őrizetbe vettek.

A spanyol nemzeti ünnepet 
munkával bojkottálták több 
mint száz olyan katalán helyi 
önkormányzatnál, amely tá-
mogatja Katalónia függetlenné 
válását, mint például Manresa, 
Badalona vagy Gerona.

Mariano Rajoy spanyol mi-
niszterelnök egyébként szer-
dán  a  par lamentben  arró l  
beszélt, a spanyolországi de-
mokrácia történetének egyik 
legsúlyosabb pillanatát éli.

„Ami nem törvényes, az nem 
demokratikus. A referendum 
egy epizód volt a független-
ség kikényszerítésére, amelyet 
kevesek akarnak és senki-
nek sem érdeke” – fogalmazott 
Mariano Rajoy.

BALOGH LEVENTE

Hátrányosan érinti a sza-
badpiaci versengést, és 
az oktatás színvonalát is 

rontani fogja a kormány szer-
dai intézkedése, amely alap-
ján gyakorlatilag államosítják 
a tankönykiadást az erdélyi 
kiadók szerint. Valamivel de-
rűlátóbb Magyari Tivadar, az 
RMDSZ oktatásért felelős ügy-
vezető alelnöke, aki lapcsalá-
dunknak azt nyilatkozta, az 
eddigi rendszer bonyolultsága 
miatt nem kedvezett a magyar 
nyelvű kiadványok ügyének, 
ezért az újtól előrelépést vár-
nak. Szerinte ennek feltéte-
le, hogy az eddigieknél jobban 
figyeljenek oda a kisebbség 
nyelvén írt tankönyvekre, az 
állami tankönyvkiadónak pe-
dig rendelkeznie kell egy erős, 
jó szakmai hátterű magyar 
szerkesztői csapattal is. „Ele-
ve a régi rendszer sem lett vol-
na rossz, de sajnos, az állami 
kör és a piaci kör viszonyát 
nem tudták kellőképpen meg-
szervezni” – fogalmazott Ma-
gyari Tivadar.

„Nem lesz választék 
és összehasonlítási alap”

Varga Károly, a dévai Corvin 
Kiadó vezetője ezzel szemben 
úgy véli, a kormány intézkedé-
se miatt az oktatás színvona-
la nagyon mélyre fog süllyedni, 
hiszen amíg a kiadók egymás-
sal versengtek, volt összeha-
sonlítási alap, illetve választék, 
ezután viszont az fogja meg-

kapni a tankönyvkiadás jogát, 
akit a minisztérium megfelelő-
nek talál. A Corvin egyébként 
több mint 20 éve foglalkozik 
tankönyvek és pedagógiai se-
gédanyagok kiadásával. „Úgy 
érzem, megyünk visszafelé a 
kommunizmusba, teljes szak-
mai hozzá nem értést tükröz 
ez az intézkedés. Ha időben 
meghirdetnék a pályázatokat 
és a tantervet, akkor nem kés-
nének a kiadók sem” – magya-
rázta Varga Károly, hogy miért 
vált rendszeressé, hogy a tan-
könyvek jó része nem készül 
el határidőre, azaz tanévkez-
désre. Rámutatott, Romániá-
ban alig két–három hónapot 
adnak egy–egy kiadvány elké-
szítésére, holott például Fran-
ciaországban másfél évig is 
eltart a folyamat, ebbe az óvá-
sok miatti késlekedést is be-
leszámolják. Varga kifejtette, 

mivel ez egy közbeszerzési el-
járás, a minisztériumnak szá-
mítania kell arra, hogy ha egy 
jelentkező úgy érzi, jogtalan-
ság érte, fellebbez, ezért leg-
alább egy évvel korábban meg 
kellene hirdetni a licitet, hogy 
időben le lehessen zárni az 
eljárást. A Corvin igazgatója 
azt is elmondta, a tankönyvki-
adás államosítása jelentős pia-
ci kiesést fog maga után vonni 
a kiadóknál, amelyek sokat ál-
doztak fejlesztésekre, felsze-
reltségre és a munkatársak 
képzésére azért, hogy a szak-
tárca folyton változó és magas 
elvárásainak megfeleljenek, 
például digitális kiadványokat 
tudjanak készíteni. Az álla-
mi szektorral szemben egyéb-
ként a piacgazdaságra nem 
jellemző, hogy a szabályok 
egyik napról a másikra változ-
nak, ehelyett hosszú távon kell 

gondolkodni és szerződése-
ket kötni.

A közoktatás összes kiadványát 
ugyanott állítják össze

A kormány által szerdán el-
fogadott sürgősségi rendelet 
szerint a tankönyvkiadás teljes 
egészében a „nemzeti érdekű” 
kereskedelmi részvénytársa-
sággá alakítandó Didaktikai és 
Pedagógiai Kiadó feladata lesz. 
A kiadó továbbra is állami tulaj-
donban marad, és közvetlenül 
az oktatási minisztériumnak 
lesz alárendelve. A társaság fog-
ja kiadni az elemi, az általános, 
a gimnáziumi és a posztliceális 
képzésben használt román és 
kisebbségi nyelvű tankönyve-
ket, a szakiskolai szakkiadvá-
nyokat, valamint a diákoknak 
és a pedagógusoknak összeál-
lított segédeszközöket, grafiko-

nokat. A részvénytársaság az 
oktatási tárcával kötött szerző-
dés révén látja el a feladatot, a 
kiadót pedig a tanügyminiszter 
által kinevezett vezetőtanács, 
illetve vezérigazgató fogja irá-
nyítani. A tankönyvkiadás álla-
mosításának ötletét az elmúlt 
hónapokban Liviu Pop oktatási 
miniszter több ízben is felvetet-
te, legutóbb a megyei tanfelü-
gyelőségek illetékeseivel tartott, 
sajtónyilvános videokonferenci-
án beszélt erről. A tárcavezető 
szerint a folyamat sokkal haté-
konyabb lesz, ha nem a kiadók, 
hanem a szerzők versengenek 
egymással. Pop arra számít, 
hogy az eljárás felgyorsul, és 
többé nem fordul elő, hogy a di-
ákok hónapokkal a tanévkezdés 
után sem kapják kézhez a kiad-
ványokat. 

HAJNAL CSILLA, 
KŐRÖSSY ANDREA
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Az oktatás színvonalának romlásához vezethet a versenyhelyzet megszűnése

Államosítják a tankönyvkiadást

Az állami tankönyvkiadónak erős, jó szakmai hátterű magyar szerkesztői csapattal is kellene rendelkeznie

Az oktatás színvonalá-

nak süllyedésétől tart a 

Corvin Kiadó vezetője a 

tankönyvkiadás álla-

mosítása nyomán. Ma-

gyari Tivadar derűlá-

tóbb, szerinte csak egy 

erős, jó szakmai hátte-

rű magyar szerkesztő-

csapatra van szükség.

Spanyol ultimátum a katalánoknak Gyermekombudsmani hivatal alakul

Kifejezetten a gyermekek jogainak védelmével foglalkozó ombuds-
mani hivatalt hoznak létre, a vonatkozó törvénymódosító terve-
zetet szerdai ülésén fogadta el a kormány. A kabinet közleménye 
szerint azért látták szükségét a hivatal létrehozásának, mert az 
állampolgári jogok biztosának sokrétű ügyekkel kell foglalkoznia, 
így például a családok, a fiatalok, a nyugdíjasok vagy a fogyatékkal 
élők jogainak védelmével, a gyermekjogvédelem pedig ennek csak 
egy része volt. A Mediafax hírügynökség által idézett közlemény 
rámutat, a leendő ombudsmanhoz maguk a kiskorúak vagy törvé-
nyes képviselőjük nyújthat be panaszt a közintézményekkel, egész-
ségügyi, oktatási vagy gyermekvédelmi intézményekkel szemben, 
a „gyermekek ügyvédje” pedig megvizsgálja, hogy ezek elkövet-
tek-e jogsértést. Az ombudsman ugyanakkor tanulmányokat és 
elemzéseket fog készíteni arról, hogy az országos és a helyi közhi-
vatalok milyen mértékben tartják tiszteletben a kiskorúak jogait.
Az új hivatal révén tizennyolc munkahelyet hoznak létre 2018. janu-
ár 1-jétől: négy alkalmazottat a központi intézményben alkalmaz-
nak, és egy-egy személyt neveznek ki a területi hivatalokban – a 
kormány egyelőre nem pontosította, hogy ezeket hol alapítják meg. 
Ezek a munkatársak kizárólag a gyermekjogvédelmi esetekkel 
foglalkoznak majd. A kabinet azt is közölte, hogy az intézkedéssel 
eleget tesznek az ENSZ javaslatának.
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