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Románoktatás elemiben: mindenki tiltakozik, de a miniszter nem hátrál

Japánsztrájkkal rajtol a tanév

Több erdélyi magyar tanintézet 
is japánsztrájkkal kezdi ma a 
tanévet tiltakozásképpen nem-

rég elfogadott, ám már ettől a tanév-
től hatályos kormányrendelet miatt, 
ami szerint román szakos tanárok 
tanítják a román nyelvet a magyar 
kisdiákoknak. Átgondolatlannak, 
jogszerűtlennek és megalázónak ne-
vezik az intézkedést, ami ráadásul 
derült égből villámcsapásként érke-
zett a nyári vakáció utolsó napjaiban.

Alkalmazási útmutató az utolsó 
pillanatban

Az oktatási minisztérium éppen a 
szünidő utolsó napján, pénteken dél-
előtt küldte ki azt a körlevelet, ami-
ben leírja, miként kell alkalmazni 
a gyakorlatban a vonatkozó rende-
letet – számolt be ezt követően egy 
sajtótájékoztató keretében Kiss Im-
re Kovászna megyei főtanfelügye-
lő és Kocsis Annamária, a magyar 
tannyelvű elemi oktatásért felelő 
Kovászna megyei szaktanfelügyelő. 
Mint leszögezték, alkalmazhatatlan, 
amit a miniszter elvár, ugyanakkor 
szakmailag is megalapozatlan, en-
nek ellenére feltérképezik, hány ro-
mán szakos tanárra lenne szükség, 
hányan vállalják, hogy tanítanak ele-
miben, másrészt a magyar tanítók 
azt vállalták, hogy egyelőre akkor is 
megtartják a románórákat, ha ezért 
nem fizetik őket.

A miniszteri körlevél azt részle-
tezi, kik tarthatják meg a románórá-
kat a magyar elemi osztályokban, a 
hosszas felsorolásból csak a ma-
gyar tanítók maradtak ki, úgy tűnik, 
őket semmiképp nem tartja erre al-
kalmasnak a miniszter. Elsősorban 
azokat a román szakos tanárokat 
kell bevonni, akik versenyvizsga 
során kaptak végleges állást, majd, 
akik versenyvizsgáztak, de nem ju-
tottak katedrához. Ha a tanintéze-
ten belül ezt nem lehet megoldani, 
akkor más iskolából, más telepü-

lésről, sőt az ország más megyéiből 
is lehet román szakos tanárt alkal-
mazni. Ha így sem sikerül lefedni 
az igényt, akkor a román tagozatos 
tanítók is megtarthatják a magyar 
tannyelvű osztályokban a román-
órát, ez esetben őket szakképzet-
lenként fizetik ezekért az órákért. 
Kiss Imre azonban abban bízik, si-
kerül rövid időn belül meggyőzni 
Valentin Popa oktatási minisztert 
arról, hogy változtassa meg az ál-
láspontját, hétfőtől mindenképpen 
még a magyar tanítók tartják meg a 
románórákat.

A magyar tanítók arcul csapása

„A magyar tanítók többsége felső-
fokú végzettséggel rendelkezik, 
román irodalomból, nyelvtanból, 
román gyerekirodalomból, a román 
nyelv tanításának módszertanából 
is vizsgáztak, ennek ellenére szóba 

sem jöhet, hogy ők tanítsanak. Ez 
megalázó, a szakmai kompetenciák 
kétségbe vonását jelzi” – szögezte 
le a sajtótájékoztatón Kocsis Anna-
mária tanfelügyelő, aki szerint ez 
nemcsak a háromszékiek, hanem a 
romániai magyar tanítók többségé-
nek véleménye. Hangsúlyozta, nem 
a román szakos tanárok hozzáér-
tését vonják kétségbe, de meggyő-
ződésük, hogy a magyar gyerekek 
romántanítása szempontjából ez az 
intézkedés elhibázott, sőt előzetes 
tájékozódásuk alapján alkotmány-
ellenes is.

Japánsztrájk Erdély-szerte

A hétvégén több erdélyi magyar 
tanintézet is bejelentette: japán-
sztrájkkal tiltakozik a rendelet el-
len. A kolozsvári János Zsigmond 
Unitárius Kollégium tanári közössé-
ge, valamint a csíkszeredai József 

Attila Általános Iskola közösségi ol-
dalán tette közzé, hogy – társulva 
az ország több magyar oktatású in-
tézményéhez – a tanévnyitó napján 
fehér karszalag viselésével japán-
sztrájkba kezdenek, ezáltal is je-
lezve a 2018/9. számú sürgősségi 
kormányrendelet „átgondolatlan, 
jogszerűtlen és megalázó rendele-
tével szembeni tiltakozását”. Tilta-
koznak a mód ellen, ahogy stratégiai 
jelentőségű kérdésekben konzultá-
ció és előzetes tervezés nélkül hoz-
nak tízezreket érintő döntést. „Nem 
tudjuk elfogadni azt, hogy az ele-
mi osztályainkban szakmailag és 
módszertanilag előírt, kompetens 
módon oktatott román nyelvórák 
színvonalát és eredményességét 
megkérdőjelezzék, és ezáltal kollé-
gáinkat megalázzák” – olvasható a 
közleményben. Arra kérik a szülő-
ket, hogy támogassák a tiltakozást, 
ez meg is történt, hiszen szomba-
ton Öltöztessük fehérbe a tanévnyi-
tókat címmel tett közzé felhívást a 
Romániai Magyar Szülők Szövetsé-
ge, amelyben arra kér mindenkit, 
aki részt vesz a hétfői tanévnyitón, 
hogy vigyen fehér zászlót, lepedőt 
vagy abroszt, „bármit, ami fehér”, 
és emelje magasba, ezzel csatla-
kozva a magyar pedagógusok japán-
sztrájkjához.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács is csatlakozott a több magyar 
oktatási intézmény által kezde-
ményezett szeptember 10-ei japán 
sztrájkhoz. „Szeptember 10-én visel-
jen ön is fehér karszalagot a munka-
helyén, az utcán – kifejezve ezáltal 
is a közösségünket és tanítóinkat ért 
jogtalanság elutasítását!” – áll a fel-
hívásukban.

A németek és szerbek is tiltakoznak

Az Opiniatimisoarei.ro portál tájé-
koztatása szerint japánsztrájkba 
léptek a temesvári Nikolaus Lenau 
német, továbbá a Dositei Obradovici 
szerb tannyelvű iskola pedagó-
gusai is, akik szerint a rendelet 
ellentmond az integrált oktatás 
alapelveinek. „Nemcsak abszurd 
mindaz, ami történik, de veszélyes 
precedenst is teremtettek, ami az 
anyanyelvű tagozatok megszűnésé-
hez vezethet” – nyilatkozta Astrid 
Gavriliu, a német tanintézet pe-
dagógusa. A kézdivásárhelyi Nagy 
Mózes Gimnázium tanári és szü-
lői közössége petíciót fogalmazott 

meg, arra kérik a pedagógusokat, 
a szülőket, hogy aláírásukkal tá-
mogassák a tiltakozást, szerintük a 
rendelet a romániai magyar oktatás 
elsorvasztására irányuló próbálko-
zás. Az iskolában két  tanító is írt  
román tankönyvet, a rendelet ér-
telmében nem taníthatják a román 
nyelvet az osztályukban. A Románi-
ai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
is a rendelet visszavonását követeli.

Mint ismert, a RMDSZ és a Ma-
gyar Polgári Párt (MPP) politiku-
sai is élesen bírálták a módosítást, 
követelik annak visszavonását,  de 
nemcsak a magyar közösség inger-
küszöbét érte el a miniszter döntése. 
Önkényes lépésnek tartja a rende-
letet Marilen Pirtea, az ellenzéki 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) parla-
menti képviselője, a temesvári Nyu-
gati Egyetem rektora is, felszólítva a 
kormányt, hogy vonja vissza a ren-
deletet, és kövesse meg a tanítókat. 
A rendelet amúgy nemcsak ellen-
zéki oldalon váltott ki ellenérzést: 
Bianca Gavriliță, a kormányzó Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) képvise-
lője is úgy véli, hogy a kormánynak 
újra kell gondolnia az intézkedést.

Számonkért államtitkár

„Hogyan juthattunk oda, hogy bár 
gyerekeinket mindannyian véde-
ni próbáljuk elöljáróink vétkes hoz-
zá nem értésétől, keddtől hat-, hét-, 
nyolc-, kilenc- és tízéveseken csat-
tan az ostor? Hogy fordulhat elő az, 
hogy egyetemet végzett tanítóinkat 
– közülük olyanokat is, akik magyar 
anyanyelvű gyerekek speciális ok-
tatásához készítettek tankönyveket 
– egy tollvonással fosztják meg ké-
pesítésük egy részétől?” – teszi fel a 
kérdést nyílt levelében Kovács And-
rea  kolozsvári ügyvéd, a Nem az én 
nevemben elnevezésű csoport tag-
ja. Egy nyolcéves gyerek édesany-
jaként azt is megfogalmazza, hogy 
ilyen körülmények között érdemes 
egyáltalán tisztséget viselni ki-
sebbségi oktatásért felelős állam-
titkárként 2018. augusztus 23. után 
a román tanügyminisztériumban.  
„Mármint: fikusznak van ott a 
hölgy, vagy ráhatása van a dolgok 
menetére? Konzultálnak vele ki-
sebbségi oktatási kérdésekben?” 
– olvasható Kovács Andrea nyílt le-
velében.
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Tényleg nem akarják, hogy a kisebbségi gye-
rekek megtanuljanak románul? – merül fel 
gyakran a kérdés a román oktatási rendszer 
kapcsán, a nyári vakáció utolsó napjaiban 
meghozott, de már az idei tanévtől kötelező 
érvényű sürgősségi kormányrendelet pedig 
csak még jobban ráerősített arra, hogy azt 
gondoljuk: nem, nem akarják, hogy a diákok 
az iskolapadokból kikerülve egyenlő esélyek-
kel induljanak neki a nagybetűs életnek. Meg 
hogy egyáltalán meg tudják értetni magukat 
az orvossal, vagy be tudjanak vásárolni a sarki 
zöldségesnél.

E hasábokon is számtalan alkalommal fog-
lalkoztunk már azzal, hogy mennyire van le-
hetőségük a kisebbségi diákoknak elsajátítani 
a román nyelvet, rámutattunk a nehézségek-
re, a visszás helyzetekre, de kiemeltük azt is, 
mennyire örvendetes, hogy már hat évfolyam 
tanulhatja idegen nyelvként a románt.

Ezt a reményt adó pozitívumot húzta azon-
ban most át egyetlen tollvonással a kormány, 

amikor az oktatási miniszter javaslatára arról 
intézkedett, hogy ezentúl ne a tanítók, hanem 
a nagyobb osztályokban oktató romántaná-
rok vezessék be a legkisebb iskolásokat a 
román nyelv rejtelmeibe. Arról, hogy ez még 
abban az esetben is ártalmas lehet, ha a ta-
nár magyar anyanyelvű, mivel nem biztos, 
hogy szót tud érteni a legkisebbekkel, vagy 
ismeri-e a tantervet, írtunk már. Mint ahogy 
arról is, hogy mekkora bajt okoz, ha román 
ajkú tanárt bíznak meg a magyar kisiskolások 
tanításával.

Jogos tehát a felháborodás, a rendeletet 
vissza kell vonni.

Jó látni ugyanakkor, hogy széles körök 
emelték fel hangjukat ezen abszurd drámá-
ban is már-már túlzásnak minősülő intézke-
dés ellen.

Nem hagy nyugodni viszont a kérdés: 
nem pont a magyar diákok számára pozitív 
intézkedések, és a hasonló lépések elkerülé-
se érdekében van állandó jelleggel RMDSZ-

es államtitkár az oktatási minisztériumban? 
Mint ismert, meg is kérdeztük az ügyben a 
kisebbségügyi államtitkárságot, ott azon-
ban nem kívántak nyilatkozni, állást foglalni 
az elemiben bevezetett románnyelv-oktatás 
kapcsán. Kovács Irén államtitkár tanácsosa, 
Fodor József megkeresésünkre közölte, „az 
államtitkár asszony elfoglalt, nem ér rá ezzel 
foglalkozni, számára most a tankönyvek biz-
tosítása jelent prioritást”.

Azt nem is akarjuk tagadni, hogy az né-
hány héttel az iskolakezdés előtt prioritást 
kell élveznie annak, hogy a tanév első napján 
minden tankönyv a diákok rendelkezésére 
álljon. De a kialakult vis maiornak rögtön a 
prioritáslista nulladik helyére kellett volna 
ugrania.

És akkor arról még nem is beszéltünk, 
hogy miért van kisebbségügyi államtitkár az 
oktatási tárcánál, ha tanévkezdés előtt pár 
nappal kijönhet egy ilyen sürgősségi kor-
mányrendelet.

Újabb romániai tanügyi abszurd
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A szülők rettegnek, a magyar tanítók megalázónak, a tanfelügyelőségek alkalmaz-

hatatlannak tartják a kormányrendeletet, amely szerint román szakos tanárok 

tanítják idéntől a románt a magyar kisdiákoknak. A magyar politikai pártok az in-

tézkedés visszavonását követelik, ám Valentin Popa miniszter nem tágít, a kisebb-

ségügyi államtitkárság pedig nem foglalkozik a témával, mint lapunknak korábban 

elmondták, Kovács Irén államtitkárnak fontosabb teendői vannak.

Kocsis Annamária és Kiss Imre: alkalmazhatatlan a rendelet

Dușa lesz Maros 
megye prefektusa
Mircea Dușa , a védelmi minisztéri-
um államtitkára lesz Maros megye 
új prefektusa – erősítette meg 
Vasile Gliga, a Szociáldemokrata 
Párt (PSD) megyei elnöke. Mint a Zi 
de zi hírportálnak elmondta, Lucian 
Goga leváltása után a Liberálisok 
és Demokraták Szövetségével 
(ALDE) tárgyaltak, s felmerült: 
jelölje az ALDE a prefektust.  „Ám 
nem vették számításba, hogy a 
PSD-nek nincs alprefektusa a me-
gyében, hiszen azt a pozíciót egy 
magyar embernek kell betöltenie, s 
ez így is van rendjén” – fogalmazott 
Gliga, aki szerint újratárgyalták a 
kérdést, s Călin Popescu-Tăriceanu 
ALDE-elnök megértette a helyzetet. 
Dusa valószínűleg szeptember 15-e 
után lesz prefektus, mondta a PSD 
megyei vezetője. 
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