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A magyar tanítók jó ideig ingyen 
tartották meg a románórákat: az 
új törvény nem rendezi a szep-
tember–októberi munka bérezé-
si problémáját.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

A románoktatásra vonatkozó új 
törvény hétfői kihirdetését kö-
vetően ismét törvényessé vált 

a korábbi gyakorlat, mely szerint 
magyar tanítók is oktathatják a ro-
mán nyelvet az elemi osztályokban. 
A tanévkezdéstől november elejéig 
tartó átmeneti időszakban a magyar 
tanítók által megtartott románórák 
bérezési problémáját viszont nem 
orvosolja az új jogszabály, vagy-
is ezekért az órákért nem kapnak 
pénzt a pedagógusok. A bérkiesé-
sek mértéke néhány száz lejtől közel 
ezer lejig terjed.

Ingyen tartottak románórát
szeptemberben és októberben
Amint arról beszámoltunk, Klaus 
Johannis államfő hétfőn hirdette 
ki a szenátus által december 10-én 
elfogadott törvényt, melynek alap-
ján nem szükséges felsőfokú szak-
tanári végzettséggel rendelkezni-
ük a kisebbségi tannyelvű iskolák 
elemi osztályaiban román nyelvet 
oktató pedagógusoknak. Az elemi 
osztályok román tanóráit megtartó 
pedagógusok számára a jogszabály 
kihirdetése nem hoz változásokat a 
Hargita megyei oktatási rendszer-
ben, ugyanis más megyékkel ellen-

tétben itt nem alkalmaztak román 
szakos tanárokat a románoktatásra 
vonatkozó, nagy felháborodást oko-
zó korlátozás bevezetését követő-
en, és meglévő szaktanárokat sem 
kértek fel többletórák vállalására 
az elemi tagozaton – tájékoztatott 
Görbe Péter. Hargita megye főtanfe-
lügyelője elmondta, október végén 
visszakapták korábbi státusukat 
a magyar tanítók, akiknek csupán 
köszönet jár azért, hogy elhivatott-
ságból megtartották a román nyelv 
és irodalom órákat a tanévkezdéstől 
október végéig, „hiszen úgymond 
ingyen dolgoztak”. Arra az időszak-
ra, amíg a románoktatást szabályo-
zó korlátozó intézkedés érvényben 
volt – azaz szeptemberre és október-
re – a törvény nem teszi lehetővé a 
tanítók által megtartott románórák 
kifi zetését, és ezt a problémát az 
új jogszabály sem orvosolja. Esete 
válogatja, hogy mennyi pénz járna 
ezekért a tanórákért, hiszen az ösz-
szeg nagysága az adott pedagógus 
régiségétől is függ, de néhány száz 
lejtől közel ezer lejig terjed a bérki-
esések mértéke – válaszolta kérdé-
sünkre Görbe Péter.

Az RMDSZ október 22-ei hírleve-
lében közölte, hogy a bukaresti ok-
tatásügyi tárca vezetője aláírta azt a 
miniszteri rendeletet, amely alapján 
a kisebbségi oktatás elemi osztálya-
iban tanító pedagógusok megkapják 
a pluszórákért járó többletjuttatást. 
Mint kiderült, az intézkedés nem bír 
visszamenőleges hatállyal, az átme-
neti időszakra nem vonatkozott a 
rendelet.

Csalódott tanítók,
a szakszervezet is tehetetlen
„Megtartottuk a románórákat becsü-
lettel, de nem fi zették ki. Bérfüggő, 
hogy ezek mekkora összegek, de több 
száz lejről van szó” – fogalmazott a 
helyzetről lapunknak egy tanítónő. 
Szilveszter Anikó elmondta, iskolán-
ként változott ugyan, hogy az emlí-
tett időszakban milyen tevékenysé-
get folytattak a román tanórákon, de 
legtöbb helyen megtartották azokat a 
magyar tanítók, hogy a gyerekek ne 
maradjanak le a tananyaggal. Az ál-
landó változások miatt egy ideje már 
nem is követi a tanüggyel kapcsolatos 
híreket – mondta csalódottan a peda-
gógus. „Nagyon megcsömörlöttem et-
től az egésztől. Úgy vagyok vele, hogy 
amint az osztály ajtaját becsukom, 
és a 25 csillogó szempár szembenéz 
velem, megszűnik a külvilág. Szerin-
tem ezt csak így, kellő elhivatottsággal 
lehet csinálni” – fogalmazott a széke-
lyudvarhelyi Palló Imre Zene- és Kép-
zőművészeti Szakközépiskola elemi 
tagozatán oktató tanítónő.

A kifi zetetlen tanórákat illetően a ta-
nügyi alkalmazottakat tömörítő szak-
szervezet sem járt sikerrel. Mint arról 
a Tanügyi Szabad Szakszervezetek 
Szövetségének Hargita megyei terüle-
ti vezetője, Kocs Ilona múlt hónapban 
érdeklődésünkre úgy fogalmazott, ő 
bíróságra vitte volna a ki nem fi zetett 
szeptemberi és októberi román tanó-
rák ügyét, de kiderült, hogy ezeknek 
az óráknak a megtartására nem volt 
munkaszerződésük a magyar tanítók-
nak, így törvényesen nem is követel-
hető bér azért a munkáért.

Március 30-áig a parlament elé ke-
rül az új tanügyi törvény terveze-

te – nyilatkozta Ecaterina Andronescu 
oktatási miniszter. A tárcavezető azt 
mondta a Digi 24 televízió műsorá-
ban, hogy a jelenleginél kevésbé bo-
nyolult, célkitűzések szempontjából 
sokkal világosabb jogszabályt szeret-
nének, amelyet a tervek szerint márci-
us 30-áig a parlament elé terjesztenek. 
Beszélt a miniszter a tizedik osztály 
végére tervezett országos szintű fel-

mérésről is, amely szerinte a tanulók 
javát szolgálná. Ennek bevezetését 
egyrészt az indokolná, hogy a kötele-
ző iskolai oktatás a tizedik osztállyal 
zárul – idézte Andronescut az Ager-
pres hírügynökség. A miniszter hoz-
zátette, az intézkedés nagy előnye az 
lenne a diákok szempontjából, hogy 
így az érettségire csak két év – a tizen-
egyedik és a tizenkettedik osztály – 
tananyagából kellene készülniük. Az 
újabb országos szintű felmérés esetle-

ges bevezetéséről még közvitát tarta-
nak – hangsúlyozta a tárcavezető. Az 
osztálypénz kapcsán kifejtette, annak 
gyűjtése nem legális, és „azzal, hogy 
pénzt gyűjtenek, a szülők csak rontják 
az iskola megítélését”. „Bár a szülők 
úgy gondolják, hogy ezzel a gyerme-
küket támogatják, egyikük sem örül, 
amikor a zsebébe kell nyúlnia, hogy 
fi zesse be az osztálypénzt. Inkább 
tanuljunk meg projekteket írni, talál-
junk más, esetleg európai forrásokat” 

– fogalmazott a miniszter. Mint mond-
ta, évek óta létezik egy miniszteri ren-
delet, amely tiltja az osztálypénz gyűj-
tését. „Lehet, hogy törvénnyel kellene 
ezt megerősíteni” – tette hozzá Andro-
nescu, hangsúlyozva, a pedagógusok-
nak tilos beavatkozniuk az osztálypénz 
gyűjtésébe. Ecaterina Andronescu a 
szeptemberben lemondott Valentin 
Popa helyét foglalta el novemberben. 
A korábbi években három ízben is ve-
zette az oktatási minisztériumot.
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„Leárazott” románórák
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Úgy tűnik, hatalmas, már-már kifogyhatatlan a mi-
niszteri bársonyszékben újfent ott trónoló tanügymi-
niszter asszony ötleteinek tárháza. Miután november-
ben kinevezték a magyar tanítók románoktatásának 
ügyébe belebukott Valentin Popa helyére, Ecaterina 
Andronescu újabb és újabb javaslatokkal, tervekkel 
áll elő. Ez a hölgy korábban már háromszor is volt tan-
ügyminiszter, sokan úgy tartják, ő az egyik fő felelős 
azért, hogy kudarcot vallott az oktatás sokat emle-
getett reformja. Amire ugye Romániában az jellemző 
immár évtizedek óta, hogy átlagosan évente legalább 
egyszer minisztert cserélnek, a frissen kinevezett tár-
cavezető természetesen merőben mást akar és irá-
nyoz elő, mint amit elődje elindított, így a valójában ki 
sem próbált, véghez sem vitt kezdeményezések ham-
vukba halnak, ezzel egy időben újabb meg újabb, 
reménytelennek tűnő módosításoknak néz elébe az 
amúgy is ingatag alapokon nyugvó oktatás.

Az elmúlt hetekben a régi motorosnak számító, de 
állandóan újításra kész Andronescu több ropogós 
ötlettel is előállt. Azt mondta például, hogy az egy-
séges tankönyvek bevezetése nem volt jó döntés, 
így ismét meg kell bolygatni a tankönyvpiacot. Aztán 
meglobogtatta a tanulásban lemaradó diákok előre-
lendítésére vonatkozó briliáns ötletét is, miszerint az 
amúgy is óriási mennyiségű kötelező tananyaggal és 
tanórákkal terhelt gyerekeknek pluszórákat kellene 
tartani iskolaidő után. Tehát nem hogy könnyebbé 
válna az iskolatáska, ha a miniszterasszonyon múl-
na, még rátenne a súlyra egy-két lapáttal. És mivel 
kifogyhatatlanok a tárcavezető ideái, a minap azzal 
rukkolt elő, hogy jónak látná, ha bevezetnének egy 
országos szintű felmérést tizedik osztály végén, mert 
ez természetesen a diákok javára válna. Vajon nem 
fordult meg az oktatási döntéshozatalban korántsem 
járatlan miniszter fejében, hogy az újabb kimene-
ti vizsga vagy egyéb variálások, kezdeményezések 
helyett a stabilitást kellene végre valahára megte-
remteni az oktatásban? Hogy ahelyett, hogy nyakló 
nélkül változtatunk, inkább azt kellene elérni, hogy 
a jelenleginél látványosan eredményesebbé, gyer-
mekközpontúbbá, kézzelfoghatóan hatékonyabbá, 
következetesebbé és megbízhatóbbá váljon a hazai 
oktatás, amelynek ideális esetben a digitális világ tér-
nyeréséhez is igazodnia kellene? Hiszen ha az állan-
dó változtatások mellett teszik le voksukat a gyakorta 
cserélődő miniszterek, akkor ez olyan, mintha előbb 
megépítenénk, tetővel, cseréppel, cifra ablakokkal és 
ajtókkal szerelnénk föl a házat, és csak azt követően 
kezdenénk alapot önteni az épületnek. Így pedig az 
történik, hogy bár bőséges az ötletek tárháza, tovább-
ra is meglehetősen ingatag oktatásunk háza tája.
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A köszöneten kívül más fi zetséget nem kapnak a szeptemberi és októberi románórákért a magyar tanítók
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 » RÖVIDEN

Mintegy 600 fát kivágnak Korond és Farkaslaka között
Több száz fát kivágnak a Székelyudvarhelyt Parajddal ösz-
szekötő, 13A jelzésű országút mentén, mert a rájuk rakódott 
jég és hó súlya alatt bármikor kitörhetnek, emberéleteket 
veszélyeztetve. A Kalonda-tetőn, a Farkaslaka és Korond 
közötti szakaszon mintegy 600 fáról ítélték úgy, hogy az 
úttestre dőlhet. Már megkezdték a jéggel és hóval borított 
fák kivágását az említett mintegy 10 kilométeres szakaszon, 
az akció miatt akadozik a forgalom a Kalonda-tetőn.

Országos felmérőt vezetnének be tizedik osztály végén is
 » A jelenleginél 

kevésbé bonyo-
lult, célkitűzések 
szempontjából 
sokkal világosabb 
jogszabályt sze-
retnének, amelyet 
a tervek szerint 
március 30-áig 
a parlament elé 
terjesztenek.




