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Csaknem egy évvel azután, 
hogy kitiltották a tanórákról a 
diákok mobiltelefonjait, a peda-
gógusok úgy vélekednek: nem 
biztos, hogy jó ötlet volt.

 » MOLNÁR RAJMOND

N em feltétlenül értenek egyet a 
telefonok kitiltásával a lapcsa-
ládunknak nyilatkozó oktatási 

szakemberek, szerintük ugyanis a 
gyerekek zsebében lapuló okosesz-
közök a tanulást is elősegíthetik a 
tanórákon. Ráadásul a diákok egy ré-
sze megpróbálja kijátszani a minisz-
tériumi előírást.

Amint arról beszámoltunk, az ok-
tatási minisztérium január 8-án a 
tanintézetek belső működésére vo-
natkozó új szabályzatot fogadott el, 
amely január 15-én lépett hatályba. 
A dokumentum többek között ki-
mondja, hogy a tanórák alatt a mo-
biltelefonokat „az osztályteremben 
kialakított speciális helyen” kell tá-
rolni úgy, hogy azok ne zavarják az 
iskolai tevékenységet, az eszközöket 
pedig csakis a pedagógus engedélyé-
vel lehet használni. „Annak vagyok 
a híve, hogy amit az ember egyszer 
kifejlesztett, és hasznos is lehet, azt 
jó irányba kellene használni” – fo-
galmazott a témával kapcsolatban a 
marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gim-
názium igazgatója, Mátéfi  István. 
Mint mondta, matematikatanár lé-
vén nem engedi, hogy a fi atalok szá-
molásra használják a telefont, mivel 
az nem segítené elő a fejlődésüket, 
viszont hasznos információk meg-
tekintésére igenis praktikus lehet az 

okoseszköz a tanórán. Ugyanakkor – 
folytatta – különösképpen a magyar 
nyelvű oktatásban tanuló iskolások 
számára hasznosak lehetnének az 
okoseszközök, hiszen nagyon sok 
tananyag – kiváltképp a magyar 
nyelvű tankönyvek egy része – nem 
jut el a diákokhoz. Így akár telefonról 
is nézhetnék a tanár által elküldött 
leckéket órán. „Valamint a szükséges 
platformról bármikor letölthetnék a 
tananyaggal kapcsolatos fontos lec-
kéket. Nem tartom teljesen jó megol-
dásnak azt, hogy a gyerekeket eltilt-
juk a telefonhasználattól. Fontosabb 
lenne az, hogy nevelni tudjuk őket, 
ne adódjanak kellemetlenségek 
ebből fakadóan. Valahol az arany 
közép utat kellene megtalálni” – fo-
galmazott az intézményvezető.

Megoldatlan probléma
A székelyudvarhelyi Bányai János 
Műszaki Szakközépiskolában a te-
lefontiltó minisztériumi utasítást 
megelőzően is gondot jelentetett 
a telefon használata a tanórán, 
viszont a januárban bevezetett in-
tézkedés sem oldotta meg teljesen 
a problémát – közölte lapunkkal 
Szakács-Pál István intézményve-
zető. „Elméletileg minden tanuló, 
amikor bemegy a tanórára, leteszi 
a telefont az erre kialakított speci-
ális helyre, a gyakorlatban viszont 
akadnak kivételek. Egyes diákok 
maguknál tartják órán is a telefont, 
azt mondva a tanárnak, hogy ott-
hon felejtették, s így nem adják le 
óra előtt. Viszont ez nem gyakori 
jelenség. Ugyanakkor a tanártól is 

PEDAGÓGUSOK SZERINT TANULÁSRA IS HASZNÁLNI LEHETNE AZ ÓRÁKON A MOBILESZKÖZÖKET

Nem túl okos gondolat a telefonkitiltás

Letették. Január óta a tanórákon speciális helyen kell tárolni a diákok telefonjait

A hatóságok szerint több mint biztos: fővárosi
futballhuligánok festették össze a kerítést 

FO
TÓ

: 
GE

CS
E 

NO
ÉM

I

függ, hiszen egyes kollégák meg-
követelik a tanulóktól a telefonok 
lerakását, mások elnézőbbek” – 
magyarázta az igazgató. Ő is úgy 
véli, az okoseszközöknek van po-
zitív hozadékuk is az oktatásban. 
„Azokban az osztályokban, ahol 
probléma van a megfelelő tanítás-
sal, gond lehet a nem oda való te-
lefonhasználat. Viszont az a tanár, 
aki az órát érdekessé tudja tenni, 
ott nyilván kevesebbet bámulják a 
fi atalok okostelefonjaikat” – húz-
ta alá.

 „Törvényszegő” diákok
„Fizikaórán sokszor meg kell en-
gednem, hogy használják a diákok 
a telefont, mert néha igenis hasz-
nos” – mondta érdeklődésünkre 
Lakatos Mihály, a gyergyószent-
miklósi Salamon Ernő Gimnázium 
igazgatója. Rámutatott, véleménye 
szerint is a tanár feladata, hogy fi -
gyelemfelkeltővé tegye a tanórát,
így a gyerekeknek nem marad 
idejük telefonozni. Azt is megtud-
tuk, egyes fi atalok megpróbálják 
kijátszani az előírást: például két 
telefont visznek iskolába, és csak 
az egyiket adják le óra előtt. „Bár-
milyen törvényt hozunk, lesznek 
szabályszegők” – fogalmazott az 
intézményvezető, hozzátéve, hogy 
attól a diáktól, aki engedély nél-
kül használja a telefont órán, el-
kobozzák az eszközt, majd később 
visszaadják neki. Egy csíkszeredai 
szülő is jelezte lapunknak, hogy 
tudomása szerint sok diák két te-
lefonnal jár iskolába, miközben 
egyiket leadja, a másikat magánál 
tartja órán.

 » Különöskép-
pen a magyar 
nyelvű okta-
tásban tanuló 
iskolások szá-
mára hasznosak 
lehetnének az 
okoseszközök, 
hiszen nagyon 
sok tananyag 
– kiváltképp a 
magyar nyelvű 
tankönyvek egy 
része – nem jut 
el a diákokhoz.

 » SZUCHER ERVIN

T íz napja zavartalanul áll egy jókora 
méretű magyarellenes felirat Ma-

rosvásárhely egyik legforgalmasabb 
városrészében anélkül, hogy a beka-
merázott ingatlan tulajdonosa, illetve 
a városháza tudomást szerzett volna 
róla. Elcsodálkozott a Szabadság utca 
32. szám alatti ingatlan tulajdonosa, 
az elektronikai kellékeket forgalmazó 
Indatech Kft . adminisztrátora, Bianca 
Burduv, amikor arról kérdeztük, hogy 
nem zavarja-e az épület betonkeríté-
sén december elseje környékén meg-
jelent trágár felirat. Saját bevallása 
szerint a cégvezető nem tudott semmit 
arról, hogy valaki piros festékkel a 
Muie unguri!!! (Szoptok, magyarok!!!) 
magyarellenes feliratot fi rkantotta a 

kerítésére. Nem tudtak az incidensről 
a városházán sem, de Cosmin Blaga 
sajtószóvivő azt ígérte, hogy azonnal 
értesíti a helyi rendőrséget. Később ő 
hívott vissza, jelezvén, hogy a hatósá-
gok szerint több mint biztos: fővárosi 
futballhuligánok festették össze a 
kerítést. Mint mondta, a Nagyszebe-
ni Hermannstadt–Bukaresti Dinamo 
Marosvásárhelyen játszott román él-
vonalbeli focimérkőzés előtt és után 
a megrészegedett és rendkívül agresz-
szív piros-fehér ultrák randalíroztak 
a városban, belekötvén a járókelők-
be. A rendőrség szerint a dinamós 
„szurkolók” azt a kérdést szögezték a 
járdán békésen haladó embereknek, 
büszkék-e arra, hogy bozgorok (hazát-
lanok)? Az ügy pikantériája, hogy szá-
mos román nemzetiségű személyt is 

kipécéztek a kérdésükkel. A rendőrség 
több ultrát megbüntetett, akik közül 
kettő a sürgősségin kötött ki, miután 
összeverekedtek egymással. „Bizonyí-
tékaink egyelőre nincsenek, de szinte 
biztosra vehető, hogy ők festették ösz-
sze a kerítést” – nyilatkozta Blaga ren-
dőrségi forrásokra hivatkozva.

A Szabadság utca lakói – akárcsak 
a múlt héten készített fényképek – 
viszont egészen másról tanúskod-
nak: a magyarellenes falfi rka nem a 
szombati meccs tájékán került a ke-
rítésre, hanem jóval azelőtt. Magos 
György december másodikán vette 
észre, a szomszédban lakó Károly Fe-
renc meg azt állítja, a sovén üzenet a 
centenárium egyik „hozadéka”. Sze-
rinte annál is inkább zavaró a felirat, 
mert a környéket többnyire magyar 
családok lakják, a ház, amelynek ke-
rítését összemázolták, az is valami-
kor a legendás hírű sportolócsaládé, 
Inczééké volt.

Kérdésünkre, hogy mit szándékoz-
nak lépni, Cosmin Blaga annyit mon-
dott, hogy ugyanazt, amit néhány hó-
nappal ezelőtt a románellenes felirat 
esetében. Akkor a belvárosi Posta utca 
egyik magánházának falán jelent meg 
Romániát sértő falfi rka. A rendőrségi 
nyomozás egyelőre eredménytelennek 
bizonyult, a tetteseket nem sikerült 

kézre keríteni. Magyary Előd, az ön-
kormányzati RMDSZ-frakció vezetője 
az uszító felirat mielőbbi eltüntetését 
helyezte kilátásba, mondván, hogy 
jelzi az esetet a polgármesteri hivatal 
közterületekért felelős igazgatóságán. 
A nyári, Posta utcai románellenes fel-
iratot az épület tulajdonosának kellett 
letisztítania.

„Észrevétlen” magyargyalázás Marosvásárhelyen

 » Annál is 
inkább zavaró a 
felirat, mert a kör-
nyéket többnyire 
magyar családok 
lakják.

Lefestették a magyar feliratot Kisszentlőrincen

Ismeretlenek lefestették a magyar feliratot a közigazgatásilag Nyárádszere-
dához tartozó Kisszentlőrinc helységnévtábláin. A város önkormányzatának 
tájékoztatása szerint az esetről hétvégén értesítették a polgármestert, a 
rongáló(k) a falu Marosvásárhely felőli kĳ áratánál piros festékkel húzták át a 
helységnévtáblákon a magyar feliratot. A kétnyelvű helységnévtáblát a Maros 
Megyei Tanács illetékesei állították fel. A magyar többségű Nyárádszeredá-
ban és a hozzá tartozó településeken eddig nem volt hasonló etnikai feszült-
séget keltő megnyilvánulás – közölte az önkormányzat Facebook-oldalán.
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