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Bár Borboly Csaba, a Hargita megyei önkor-
mányzat elnöke szerint teljesen politikamen-
tesen zajlott a hétvégi csíkszentsimoni far-
sangbúcsúztató rendezvény, azért az a tény, 
hogy négy ország nagykövete is jelen volt a 
mulatságon, jócskán a megszokott farsangi 
mulatozások szintje fölé emeli az eseményt. 
Hiszen nem akármilyen országok diploma-
tái voltak ott jelen: Zákonyi Botond részvé-
tele ugyan „alapértelmezettnek” tekinthető 
egy magyar rendezvényen, de az, hogy Hans 
Klemm, az Egyesült Államok, Paul Brummel, 
Nagy-Britannia és Thomas Baekelandt, Belgi-
um nagykövete is elfogadta a magyar elöljá-
rók meghívását a többségében magyarok lak-
ta régióba, megkülönböztetett fontosságúvá 
avatja a székely télbúcsúztatást.

Persze nem kell a valósnál nagyobb jelentő-
séget tulajdonítani a diplomaták jelenlétének, 
azonban azt is érdemes figyelembe venni, hogy 
egy nagykövet még akkor is országa hivatalos 
képviselőjeként jár el, ha éppen kürtőskalácsot 

készít vagy farsangi fánkot kóstol. És ha ezt 
történetesen egy olyan régióban teszi, amely-
ben a többséget egy nemzeti kisebbség alkot-
ja, és amelynek létezését a hivatalos román 
kommunikáció következetesen kétségbe von-
ja – lásd román politikusok és média által elő-
szeretettel használt „az úgynevezett Székely-
föld” fordulatot –, akkor ennek mindenképpen 
üzenetértéke van.

Természetesen nem kell arra számítani, 
hogy mostantól Washington vagy London az 
erdélyi magyar autonómiatörekvések lelkes 
támogatójává válik – a két ország geopoliti-
kai, stratégiai játszmáiban Romániának szánt 
szerep miatt ez jelenleg a legkevésbé sem 
számít valós, komolyan vehető forgatókönyv-
nek. Ugyanakkor a NATO- és az EU vezető 
erőinek is az az érdeke, hogy a keleti vége-
ken stabilitás legyen, ehhez pedig elengedhe-
tetlen, hogy a körülményekhez képest rende-
zett legyen a többségi és az őshonos kisebb-
ségi lakosság viszonya. Az amerikai, a brit és 

a belga nagykövet látogatása így üzenetér-
tékkel bírhat, hiszen jelzi: tudomásul vették, 
hogy Románia nem annyira homogén nem-
zetállam, amilyennek azt egyes román politi-
kusok az alkotmányban rögzített hamis kép 
alapján szeretnék elhitetni, és ezt a minden-
kori bukaresti kormányok sem hagyhatják fi-
gyelmen kívül.

Ezért is jó ötlet, ha a magyar közösség 
nem csupán Bukarestben lobbizik az őt 
megillető jogokért, hanem a külföldi diplo-
máciai képviseleteken és kancelláriákon is. 
Ha kell, a kisebbségek valós helyzetének, il-
letve jogköveteléseinek ismertetésével, de 
ha indokolt, akkor kürtőskaláccsal, gulyás-
sal, borral és pálinkával is, ezek ugyanis ma-
radandóbb és kellemesebb emléket hagy-
hatnak, mint egy rakás, mégoly jogos köve-
telésekkel is teleírt papír.

Vagyis a kürtőskalács-diplomácia néha ha-
tékonyabbnak, de legalábbis ugyanolyan haté-
konynak bizonyulhat, mint a hagyományos.

Kürtőskalács-diplomácia
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A románvizsgával, a második félévvel egyszerre kezdődött el tegnap az országos megmérettetés szóbeli sorozata

Nem megoldás az előrehozott érettségi

Felemás a megítélése a pedagó-
gusok és a diákok körében an-
nak, hogy ettől a tanévtől feb-

ruárban tartják az érettségi szóbeli 
vizsgáit: a Krónikának nyilatkozó il-
letékesek szerint a most zajló meg-
mérettetésnek előnyei, de hátrányai 
is bőven akadnak. Nem mellékes az 
sem, hogy az új érettségi naptár nem 
tesz eleget az egyébként önmagában 
is ellentmondásos tanügyi törvény-
nek, a szóbeli vizsgák ugyanakkor 
meglehetősen súlytalannak számí-
tanak a végzősök számára, hiszen 
egyrészt megbukni sem lehet eze-
ken, a diákok ráadásul nem is kap-
nak jegyet, ami beleszámítana a vég-
ső átlagba.

Most szembesülnek 
a februári vizsga hátrányaival

Kiss Imre Kovászna megyei főtan-
felügyelő úgy véli: a nyári zsúfolt 
vizsgaidőszakot mindenképpen te-
hermentesíteni kellett, de most 
szembesülnek igazán a februá-
ri szóbeli érettségi hátrányaival. A 
legfőbb nehézséget az okozza, hogy 
javában zajlik a tanév, de a tegnap 
kezdődött és február 22-éig tartó 
szóbeli vizsgák ideje alatt sem a ti-
zenkettedikesek, sem a vizsgáztató 
tanárok nem tudnak bejárni a tan-
órákra. Így hiába lazítottak a nyá-
ri zsúfoltságon, most tulajdonkép-
pen ugyanolyan mértékben terhel-
ték le a második félév elejét. Ráadá-
sul alig járnak le a szóbelik, már-
is kezdődik a próbaérettségi, ez pe-
dig a tanulókat, a pedagógusokat és 
a szülőket is megviseli. Kiss Imre 
lapunknak nyilatkozva arra az el-
lentmondásra is rámutatott, hogy a 
2011-es tanügyi törvény értelmében 
az érettségizhet, aki elvégezte a 12 
osztályt. A jelenlegi végzősök közül 
azonban jó eséllyel lesz olyan, aki 
osztályismétlőre bukik, miközben 
a vizsga felét már gyakorlatilag le-
tette. A főtanfelügyelő azt is kifogá-
solja, hogy a szóbelinek nincs tétje, 
viszont kizáró jellegű feltétele az 

írásbeliken való részvételnek. Kiss 
szerint megoldást azt jelentene, ha 
teljesen átdolgoznák a tizenkettedi-
kesek iskolai programját, ugyanak-
kor jó elképzelésnek tartja a vizs-
gaidőszak szellősebbé tételét az-
zal a feltétellel, hogy a diákoknak 
ne a tanév alatt kelljen átesniük a 
vizsgákon.

„Alapvető hiba, hogy a szóbelit  
nem veszik komolyan”

Hasonlóképpen rámutatott a febru-
ári szóbeli előnyeire és hátrányai-
ra is Bukur Tamás, a Romániai Ma-
gyar Középiskolások Szövetségé-
nek (Makosz) elnöke, aki ugyan-
akkor nagy hibának tartja, hogy az 
érettségi átlagában nem tükröződik 
a szóbeli értékelés. Hangsúlyozta: a 
fiatalok emiatt egyáltalán nem ve-
szik komolyan a szóbeli vizsgákat, 
ennek pedig az a következménye, 
hogy sokan úgy kerülnek ki az isko-
lapadból, hogy nem tudják megfele-
lően kifejezni magukat szóban. „Ez 
a rendszer egyik alapvető hibája” – 
szögezte le Makosz elnöke. Bukur a 
Krónikának azt is elmondta: a feb-
ruári szóbeli kapcsán többféle visz-
szajelzés érkezett hozzájuk, egye-
sek örültek az előrehozott vizsgák-
nak, mert így a nyári írásbelik előtt 
több idejük marad a készülésre, is-
métlésre, mások viszont többlette-
hernek érzik a módosítást. Bukur 
Tamás alapvetően nem tartja prob-
lémásnak, hogy még a tananyag be-
fejezése előtt szóbelizni kell, hiszen 
a diákok többsége egyáltalán nem 
tulajdonít ennek nagy jelentőséget, 
nem is készülnek rá különösképpen, 
az viszont szerinte is hiba, hogy már 
a tizenkettedik osztály vége előtt 
megtartják a vizsgákat. Úgy fogal-
mazott: látszik, hogy akik ezt eldön-
tötték, nem gondolták át részletesen 
a dolgokat. A szülők egy része sem 
ért egyet az előrehozott érettségi-
vel, a Sepsiszentgyörgyön élő Ildikó 
például lapunknak arról számolt be: 
végzős lánya most szóbelizik, ő pe-

dig azt sem tudja, mit kérjen számon 
tőle, miből kellene készülnie, hiszen 
még a tananyagot sem fejezték be. 
Az édesanya ugyanakkor úgy ta-
pasztalja, ennek a vizsgának nincs 
tétje, valójában feleslegesen töltik a 
diákok az időt.

Törvénytelen is és nem is a módosítás

A 2018-as érettségi szerkezetét még 
Liviu Pop volt oktatási miniszter 
módosította tavaly a 2017/4792-es 
számú rendelettel. Az intézkedést 
azzal indokolták, hogy ezzel egy-
részt tehermentesítik a nyári idő-
szakot, ugyanakkor a tizenkette-
dikeseknek nem kell párhuzamo-
san készülniük a szóbeli és írásbe-
li vizsgákra, ezenkívül az is szem-
pont volt, hogy a pedagógusoknak 
nem kell külön, a tanév lejárta után 
megszervezniük a szóbeliket. A feb-
ruári érettségi vizsgák törvényte-
lenségére ugyanakkor már a Spiru 
Haret oktatási szakszervezet és a 
Mentsétek meg Romániát Szövet-
ség (USR) is felhívta a figyelmet. A 

2011/1-es számú tanügyi törvény 77. 
cikkelye ugyanis világosan kimond-
ja, hogy az érettségin csak a tizen-
kettedik osztályt elvégzett diákok 
vehetnek részt, a most szóbeliző 
tanulóknak viszont még hátravan 
egy egész félév – amely ugyancsak 
tegnap kezdődött –, tehát a jelen-
leg zajló megmérettetésre úgy vol-
tak kénytelenek beiratkozni, hogy 
nem végeztek. Az Adevărul napi-
lap portálján azonban arra hívták 
fel a figyelmet, hogy ugyanannak a 
törvénynek a 78. cikkelye már ar-
ról rendelkezik: az érettségi A, B, C 
és D, azaz szóbeli vizsgáit az adott 
tanintézetben a második félév ideje 
alatt kell megszervezni a hatályos 
módszertan alapján, tehát a jogsza-
bály egyértelműen ellentmond ön-
magának. Marius Nistor, a Spiru 
Haret-szakszervezet elnöke eköz-
ben az RFI-nek nyilatkozva hívta fel 
a figyelmet törvénytelenségre, nem 
sokkal később pedig az USR köz-
leményt adott ki, amelyben úgy fo-
galmaznak: „ma kezdődik az első 
illegális érettségi szesszió”, a párt 

szerint ezzel az oktatási miniszté-
rium épphogy az érettség ellentét-
jéről tesz tanúbizonyságot. Tegnap 
egyébként mintegy 150 ezer tizen-
kettedikes vett részt az első szó-
beli, román nyelv és irodalom vizs-
gán, amely ma is folytatódik. Hol-
nap és csütörtökön tartják a magyar 
nyelv és irodalom vizsgát, pénteken, 
majd február 19–20-án mérik fel a 
diákok informatikai tudását, majd 
21–22-én idegen nyelvből vizsgáz-
nak. Az érettségi írásbeli vizsgáit 
a már megszokott időpontban, nyá-
ron tartják, a megmérettetés június 
25-étől 28-áig tart, a végleges ered-
ményeket július 9-én függesztik ki. 
A végső átlagosztályzatba évek óta 
csak az írásbelin szerzett jegyek 
számítanak bele, a szóbelin a diá-
kok jegy helyett a tudásszintjüknek 
megfelelő minősítéseket kapnak, a 
vizsgákon pedig mindenki átmegy, 
aki megjelenik. A szóbeliket eddig 
közvetlenül az írásbeli megméret-
tetés előtt tartották.

Bíró Blanka, kőrössy andrea

Balogh 
levente

A nyári vizsgaidőszakot minden bizonnyal sikerült teher-

mentesíteni azzal, hogy most szervezik meg az érettségi 

szóbelit, ezzel viszont a tegnap kezdődött második félév 

vált túlzsúfolttá. A módosítás ráadásul ellentmond a tan-

ügyi törvény egyik cikkelyének is.

Szoknyája alatt 
kisbabát csempészett
A nagyváradi határrendészeti te-
rületi felügyelőség közleménye 
szerint vasárnap reggel a borsi ha-
tárátkelőnél egy 26 éves nő szere-
tett volna átjutni Magyarország te-
rületére – számolt be az Agerpres. 
A Maros megyei asszony utas volt 
egy személygépkocsiban. Az ellen-
őrzések során a határrendészek 
egy három hónapos gyermeket fe-
deztek fel a nő szoknyája alá rejt-
ve. A fiatal anyuka azt nyilatkoz-
ta, hogy a kiskorú saját gyerme-
ke, Magyarországra szerette volna 
átvinni, és azért választotta ezt a 
megoldást, mert nem sikerült be-
szereznie a gyermek számára az 
utazási okmányokat. Az asszony 
ellen bevándorlócsempészés 
(„trafic de migranţi”) gyanújával 
indult eljárás.

Sokan azt kifogásolják, hogy a szóbelinek nincs tétje, a diákok emiatt nem is készülnek rá
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