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Strasbourgban is terítékre került a kisebbségi diákokat sújtó bukaresti intézkedés

Petíció a tanügyi rendelet ellen
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A Kró ni ka bár mely ré szé nek má so lá sá val 
és a lap ter jesz té sé vel kap cso la tos min-
den jog fenn tart va. 
Ti los a lap elekt ro ni kus tá ro lá sa, fel dol-
go zá sa és ér té ke sí té se a ki adó írá sos 
hoz zá já ru lá sa nél kül. 
A lap ból ér te sü lé se ket át ven ni csak 
a Kró ni ká ra va ló hi vat ko zás sal le het.
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ORSZÁGOS MAGYAR KÖZÉLETI  NAPILAP

1 hónap                  25 lej

3 hónap                    70 lej

6 hónap                  140 lej

12 hónap                280 lej

Az Európai Parlament plénu-
mában is terítékre került az a 
bukaresti kormányrendelet, 

amely a tanítók helyett románnyelv- 
és irodalom szakos szaktanárokra 
bízza a kisebbségi elemi iskolák ro-
mán nyelvoktatását. Tőkés László 
szerint a magyarellenes kommunis-
ta korszak módszerére emlékeztet 
az új tanév kezdete előtt röviddel ki-
bocsátott sürgősségi rendelet, az 
erdélyi EP-képviselő az uniós tör-
vényhozás hétfő esti strasbourgi ple-
náris ülésén szólalt fel a témában. 
Úgy vélekedett, az intézkedés a ma-
gyar nyelvű oktatás elrománosítá-
sát célozza, és mint ilyen, az egykori 
nacionálkommunista korszak leg-
sötétebb praktikáit idézi. „Ez a bru-
tális intézkedés – a maga módján 
– a kisebbségellenes ukrán oktatá-
si törvényre vall. Kérem, keljenek vé-
delmére az erdélyi magyaroknak!” 
– hangoztatta Tőkés. A román nyelv 
oktatására vonatkozó miniszteri ren-
delet ellen emelt szót Strasbourgban 
Sógor Csaba is. Az RMDSZ-es EP-
képviselő egyperces felszólalásában 
közölte, az intézkedés mélyen sér-
ti a kisebbségi nyelven tanuló gyere-
keket, azok szüleit és a jól felkészült 
oktatókat is. Szerinte ez a fajta dön-
téshozatali folyamat jellemző a ro-
mán hatóságokra, amelyek nemhogy 

hatástanulmányt nem készítenek, de 
az érintettekkel való egyeztetést is 
mellőzik hasonló döntések megho-
zatalakor. A politikus kifejtette: az 
egyetlen megoldás a rendelet vissza-
vonása és az érintettektől való bocsá-
natkérés lehet.

Közben a Civil Elkötelezettség 
Mozgalom (Cemo) úgy véli, meg le-
hetett volna akadályozni a diszk-
riminatívnak nevezett rendelet 
megszületését, ha a bukaresti okta-
tási minisztériumban a kisebbségi 
oktatásért felelős államtitkárságon 
kompetens, kisebbségi és oktatási jo-
gokat ismerő személyek dolgozná-
nak, továbbá ha az RMDSZ megfelelő 
odafigyeléssel és szakértelemmel 
követné a kisebbségi oktatást érin-
tő törvénycikkelyek módosításához 
kapcsolódó folyamatokat. A maros-
vásárhelyi szervezet szerint kizárt, 
hogy a szövetség és Kovács Irén ok-
tatási államtitkár nem tudott arról, a 
kormány mit szavazott meg augusz-
tus 29-én. A Cemo azt is valószínű-
síti, hogy a balliberális koalícióval 

fennálló megállapodás alapján a kor-
mány konzultált a szövetség képvi-
selőházi frakciójának vezetőjével, 
Korodi Attilával a témában, ha vi-
szont nem vonták be a magyar politi-
kai szereplőket, akkor ez a szervezet 
szerint azt jelenti, hogy a paktum 
nem érvényes az oktatási jogok, a ki-
sebbségi és nyelvi jogok érvényesíté-
se esetén. A szervezet felszólítja az 
RMDSZ oktatásért felelős politikusa-
it, „oldják meg” Kovács Irén megfele-
lő szakmai felkészítését a kisebbségi 
és oktatási jogok terén, ha pedig az 
államtitkárnak a közeljövőben nem 
sikerül hatékonyan dolgoznia, kér-
ni fogják a leváltását. „Harminc év-
vel a rendszerváltás után végtelenül 
fontos, hogy egy olyan szakember ke-
rüljön már végre államtitkári tiszt-
ségbe az oktatási tárcánál, aki azon 
túl, hogy jó pártkatona – ezáltal lojá-
lis a monopolhelyzetben levő etnikai 
párthoz –, ért a kisebbségek oktatási 
jogaihoz, és tudja, hogy kell kisebb-
ségi jogot érvényesíteni” – szöge-
zi le a Cemo. A szervezet közérdekű 

adatigényléssel fordult a kormány-
hoz és az oktatási minisztériumhoz, 
rákérdezve, hogy a rendelet megfo-
galmazása során kiket vontak be a 
döntéshozatalba, és arra is, hogy ha 
nem vonták be a kisebbségek szak-
mai és politikai képviselőit, miért 
döntöttek így.

Tegnap egyébként a magyar peda-
gógusok japánsztrájkjával párhuza-
mosan újabb tiltakozási forma indult 
a tanügyi rendelet ellen. A Magyar 
Szülők Szövetsége online petíciót in-
dított az intézkedés alkalmazásának 
felfüggesztése érdekében, a szerve-
zet szerint ugyanis a rendelet elő-
zetes konzultáció nélkül született, 
továbbá diszkriminatív a kisebbsé-
gi nyelven tanuló elemisekkel szem-
ben, mivel megfosztják őket attól, 
hogy saját, szakképzett tanítójuk ok-
tassa második, „nem anyanyelvként” 
a román nyelvet. Tegnap délután már 
mintegy háromezren írták alá a kez-
deményezést.

ROSTÁS SZABOLCS

Petíciót indított a Magyar 

Szülők Szövetsége az 

elemi osztályok kisebbsé-

gi diákjait érintő rendelet 

visszavonása érdekében. 

A Cemo szerint az RMDSZ 

és az általa delegált tan-

ügyi államtitkár megaka-

dályozhatta volna a diszk-

riminatív intézkedést.

Erdély-szerte pedagógusok ezrei tiltakoznak a diszkriminatív rendelet ellen

Több pénz a középiskolásoknak Történelmi pillanat Bözödújfaluban
Az augusztus 5-ei alapkőleté-
tel után tegnap újabb mérföldkő-
höz érkezett  a bözödújfalusi  
Összetartozás templomának lét-
rehozásán ügyködő Bözödújfaluért 
Egyesület. Az erdőszentgyörgyi 
Rhédey-kastélyban berendezett 
bözödújfalusi emlékszobában Csibi 
Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy pol-
gármestere, Személy Zsolt Dénes, a 
Bözödújfaluért Egyesület elnöke és 
Seres Tamás Péter mérnök, a Katan 
Consulting Kft képviselője írt alá 
egy kivitelezési szerződést. Az ok-
mány Bözödújfaluból származó és 
onnan kimenekített székeken ülve, 
odavalósi asztalon írták alá, ezzel 
is hangsúlyozva a pillanat történel-
mi jelentőségét. „Szinte hihetetlen, 
hogy elérkeztünk ehhez a pillanat-
hoz, hiszen számos akadályt kellett 
elgördíteni utunkból, hogy most en-
nél az asztalnál ülhessünk, és annak 
örüljünk, sikerült egy olyan kivitele-
zőt találni, aki szívvel-lélekkel oda-
állt ügyünk mellé. Messze vagyunk 
még a céltól, de egy lépéssel mégis 
közelebb, hiszen a kezünkben lévő, 
aláírt szerződés tiszta képet mu-
tat arról, hogy hogyan fog kinézni 
az Összetartozás temploma, és nem 

utolsósorban, hogy mennyibe fog ke-
rülni” - fogalmazott a polgármester. 
Hozzátette, több hónapon át tartó, 
szakemberek folyamatos egyezte-
tése alapján született meg a temp-
lom végső változata. A Bözödújfalusi 
tó vizéből kiemelkedő templom 29 
cölöpön fog állni, amit torony és ha-
jó alkot. A partról hídon lehet eljut-
ni az Összetartozás templomához. 
Az aláírt szerződés értelmében a tel-
jes beruházás 290 000 euróba kerül 
majd, amit közadakozásból fedez-
nek. A Bözödújfaluért Egyesület elnö-
ke elmondta, körülbelül még 100 000 
euró hiányzik a templom értékéből.

A múlt héten került sor a ro-
mán vízügy által meghirdetett és a 
Bözödújfaluért Egyesület által meg-
nyert licitre, mely eredményeként a tó 
víztükréből 215 négyzetméter felüle-
tet átengedtek az egyesületnek, éves 
használati díj kifizetése ellenében. 
Így ezen a felületen az eredeti helyén 
fog állni a templom. A kezdeménye-
zők reményei szerint az Összetarto-
zás temploma 2019 júliusában már 
állni fog, és a minden év augusz-
tus első szombatján megszervezett 
bözödújfalusi találkozó keretében fel 
is avathatják azt.

Közel harminc százalékkal nő az 
új tanévtől a nehéz anyagi helyzet-
ben élő középiskolások által igényel-
hető szociális ösztöndíj értéke. Az 
oktatási minisztérium javaslatára el-
fogadott kormányhatározatba foglalt 
összes feltétel betartása esetén az új 
tanévtől minden jogosult havonta 250 
lejt kap az eddigi 180 helyett az ok-
tatás teljes időszakában. Az új sza-
bályozás értelmében nő a jövedelmi 
küszöb felső értéke is, amely alap-
ján a szociális ösztöndíjat megítélik. 
Így tehát többen kaphatják meg a tá-
mogatást, mint korábban. Mostanáig 
a kérelmező családjában az egy főre 
jutó jövedelem nem haladhatta meg a 
150 lejt, ezt az értéket most 500 lejre 
emelte a kormány. Az intézkedésre a 
bruttó minimálbér 1900 lejre emelé-
se miatt volt szükség – jelentette be a 
határozat elfogadását követően Nela 
Barbu kormányszóvivő.

A feltételekben meghatározott jö-
vedelmi küszöb megemelésével az 
előző évekhez képest idén valószínű-
leg többen kaphatják meg a támoga-
tást Hargita megyében – véli Görbe 
Péter Hargita megyei főtanfelügye-
lő. A jövedelmi küszöböt hosszú évek 
óta nem módosították, feltételezhető-

en ez a fő oka annak, hogy az évekkel 
ezelőtti néhány ezerről mára néhány 
százra csökkent az ösztöndíjra jo-
gosultak száma Hargita megyében: 
számuk a 2017–2018-as tanévben 
kevesebb mint 400 volt. A főtanfelü-
gyelő reméli, hogy a megemelt érté-
kű támogatás valamelyest csökkenti 
az iskolaelhagyást, jóllehet a 250 lej 
nem egy jelentős összeg. „Reméljük, 
ha nem is nagy arányban, de kicsit 
ösztönözni fogja őket, hogy járjanak 
iskolába”. Túlzott reményeket azon-
ban nem fűznek a juttatás hatásához, 
hiszen van olyan szakiskolai osztály, 
amelyben tavaly még tizenöten vol-
tak, de iskolakezdésre négyen ma-
radtak, és a hollétükre vonatkozó 
kérdésre arról tájékoztatták, hogy el-
mentek külföldre dolgozni. A szoci-
ális ösztöndíjat egyébként szabadon 
elkölthetik az arra jogosult diákok, 
ugyan tanszerek vásárlására vagy az 
iskoláztatásukkal kapcsolatos költ-
ségekre kellene fordítaniuk, de ezt 
nem ellenőrzik. A sok igazolatlan hi-
ányzás vagy a rossz magaviseleti 
jegy viszont a támogatás megvonását 
eredményezi.
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