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Miközben súlyos problémát 
jelent, hogy továbbra sem 
ismertek a beiskolázási számok, 
és a tanintézetek nem tudnak 
osztályokat tervezni, az oktatási 
minisztérium mindent felborító 
rendelettel, majd annak visz-
szavonásával „szórakoztatja” az 
érintetteket.

 » BÍRÓ BLANKA

I smét óriási zűrzavart okoz a románi-
ai oktatásban a rendszer rákfenéje, 
az évtizedek óta jellemző fejtetlen-

ség. Miután Ecaterina Andronescu 
tárcavezető hétfői rendeletével „fel-
robbantotta” a középiskolai felvételi 
menetrendjét – annak ellenére, hogy 
annak egyes szakaszai már folyamat-
ban vannak –, a nagy felháborodás 
láttán tegnap délelőtt visszavonta az 
intézkedést. Ugyanakkor szakemberek 
szerint jelenleg nem is a rendeletek-
kel történő „dobálózás” a legnagyobb 
gond: ennél sokkal égetőbb problé-
ma, hogy a tanügyminisztérium még 
mindig nem közölte a jóváhagyott és 
megyékre visszaosztott beiskolázási 
számokat, így a tanintézetek vezetői 
nem tudják, mire számíthatnak, mire 
készüljenek.

Elrendelték, majd visszavonták
Tegnap reggel a tanügyi szakszerve-
zetek heves tiltakozását váltotta ki az 
Ecaterina Andronescu oktatási mi-
niszter által hétfő este kiadott, 3995-ös 
számú rendelet, amely annak ellené-
re módosította (volna) a középiskolai 
felvételi menetrendjét, hogy annak 
egyes szakaszai már folyamatban 
vannak. A Spiru Haret Szakszervezeti 
Tömb kifogásolta, hogy az intézkedés 
előtt egyik társadalmi partnerrel sem 
konzultáltak. Az érdekvédelem sze-
rint az oktatási minisztérium a ren-
delettel megközelítőleg egy hónappal 
elhalasztotta a szaknak megfelelő 
képességeket felmérő, kizáró jellegű 
vizsgák időpontját. Ezek a sport-, mű-
vészeti, tanítóképző és egyéb vokacio-
nális iskolákban előzik meg a nyolca-
dik osztályt lezáró képességvizsgát és 
felvételit. Az Agerpres hírügynökség 
szerint a rendelet alapján ezekre az 
országos képességfelmérő vizsga előtt 
csupán néhány nappal került volna 

sor. Ugyanaz a rendelet május 30-ára 
halasztja a líceumi és szakiskolai ki-
lencedik osztályok által meghirdetett 
helyek számának közzétételét, ami 
pedig a Spiru Haret-szövetség szerint 
súlyosan érinti a személyzeti mobili-
tást is. „Törvénytelen, amit az oktatási 
minisztérium tett. Nem űzhetsz csúfot 
a gyerekekből, szüleikből és pedagó-
gusokból. Egyes szülők már ma (hét-
főn) elmentek a vizsgáztató közpon-
tokba, hogy gyerekeiket beírassák a 
képességeket felmérő kizáró jellegű 
vizsgákra, néhány tanfelügyelőség 
megkezdte a középiskolákat bemutató 
börzéket, amelyeket már hónapokkal 

ezelőtt nekiálltak megszervezni. Az 
iskoláknak eddig még nem hagyták 
jóvá a beiskolázási keretszámot, és a 
hétfő este kiadott rendelet értelmében 
május végéig nem is fogják” – közölte 
Marius Ovidiu Nistor, a Spiru Haret el-
nöke, aki tiltakozó akciókat helyezett 
kilátásba, ha nem törlik el a rendele-
tet. A „fenyegetőzés” hatásosnak bi-
zonyult: fél nap elteltével megtörtént 
a visszavonás.

A levegőben lógnak
a beiskolázási számok
Kiss Imre Kovászna megyei főtanfel-
ügyelő minderre reagálva a Króniká-
nak elmondta, a nagy fejetlenségben 
az a legsúlyosabb probléma, hogy 
– amint a szakszervezetisek is hang-
súlyozták – a minisztérium még nem 
közölte megyékre visszaosztva a jó-
váhagyott beiskolázási számokat, így 
senki nem tudja, mire számíthat, mire 
készüljön. A főtanfelügyelő rámuta-
tott, valószí nű leg éppen ezért próbál-
kozott a minisztérium a menetrend 
módosításával, ám meghátrált a felhá-
borodás láttán. 

Kiss Imre felidézte lapunknak a tör-
ténések kronológiáját. A megyei tan-
felügyelőségek hosszas egyeztetések 
után januárban nyújtották be a beis-

kolázási terveket az oktatási miniszté-
riumnak, amely országos szinten ösz-
szesítette az adatokat, szükség esetén 
korrigált, és az összesítést benyújtotta 
jóváhagyásra a kormánynak. Ápri-
lis elején kormányülésen tárgyaltak 
a beiskolázásról, ám meglepetésre a 
Dăncilă-kabinet sokkal kevesebb el-
méleti középiskolai osztályt hagyott 
jóvá, mint amit a minisztérium java-
solt: jelentős részüket szakiskolai osz-
tályokká minősítette át. „Itt viszont 
megszakadt a fonál. A korábbi évek-
ben az történt, hogy a jóváhagyott 
számokat a minisztérium megyékre 
visszaosztva átküldte a tanfelügyelő-
ségeknek. Ez alapján összeállítottuk 
a tájékoztató füzetet, hogy melyik is-
kolában milyen kilencedik osztályok 
indulnak, az iskolák börzéket szervez-
tek, népszerűsítve az ajánlatukat. Idén 
azonban mindez nem történt meg: 
nem tudjuk, hogy állunk, megyékre le-
bontva milyen változtatásokat eszkö-
zöltek” – részletezte a főtanfelügyelő.

Minden a feje tetejére állhat
Kiss Imre felidézte, az elmúlt években 
minimális változások voltak az előter-
jesztett terv és a jóváhagyott, végleges 
számok között, idén azonban minden 
borult. A szakember valószínűnek tart-
ja, a miniszter emiatt akarta elhalasz-
tani egy hónappal a szaknak megfele-
lő képességeket felmérő, kizáró jellegű 
vizsgák időpontját, ám a reakciókkal 
szembesülve meghátrált. „Kedden 
dél előtt kaptunk egy utasítást, hogy 
ne vegyük fi gyelembe a hétfői rende-
letet. Maradt az eredeti ütemterv, nem 
halasztunk egy hónappal. Szerdán 
kezdődnek a vizsgák az idegennyelv-, 
sport-, művészeti, tanítóképző és más 
vokacionális iskolákban” – közölte 
Kiss Imre, újfent kiemelve: az igazi 
problémát az jelenti, hogy nincsenek 
beiskolázási számok. Ugyanis ha a ja-
nuárban benyújtott tervhez képest vál-
tozott a jóváhagyott osztályok száma, 
az egész procedúrát újra kell kezdeni. 
Egyébként országos szinten hatalmas 
változásokról beszélnek: ha 500 elmé-
leti osztályt átalakítottak szakiskolai 
osztállyá, az megyénként több mint tíz 
osztályt jelent, ez pedig felborítja az 
egész oktatási hálózatot. „Nem tudjuk, 
mi lesz ennek a vége. Várakozó állás-
pontra helyezkedtünk. Június–júliusra 
minden egymásra halmozódik, csak 
kapkodni fogunk” – összegezett Kiss.
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Mindennapi medvéink, 
mindennapi tévedéseink

Hogy mi minden húzódik a fölöttébb összetett, foly-
ton napirenden lévő medvekérdés mélyén és mö-
gött, abban igencsak könnyen eltévedhet az, aki 
tisztábban akar látni az okok, okozatok és megoldási 
lehetőségek labirintusában. Hosszú évek óta okoz 
fejtörést a kisembernek éppúgy, mint a politikum-
nak, hogy a nagyvad Erdély, a Székelyföld számos 
településén gyakorta merészkedik túlságosan közel 
az ember életteréhez, veszélyeztetve a lakosok háza 
táján élő állatokat és persze magát a természetben 
kiránduló, vagy akár csak a falu határában, utcáin 
járkáló embert. Hogy hányféle tényező eredménye-
ként fajult idáig a helyzet, és milyen megoldások 
kínálkoznak a korántsem feszültségmentes helyzet 
orvoslására, arról immár könyvtárnyi elképzelés szü-
letett az elmúlt években.

Az távolról is látszik, hogy a medveügyben sze-
kértáborokba tömörülnek a véleményformálók, egy-
másnak feszülnek az érdekek, egymásra mutogatnak 
azok, akik elsősorban az emberek épségét, érdekeit 
védelmeznék és azok, akik legalább ennyire a nagy-
vadakét is. Az is tény, hogy az erdőirtások miatt szű-
kül a barnamedve élettere, ezért a lakott települések 
közelébe húzódik. És aztán mi, emberek is sokféle-
képpen viszonyulunk a helyzethez: akadnak, akik 
nyereség reményében leszedik a nagyvad elől az er-
dőben a táplálékául szolgáló gyümölcsöt, akadnak, 
akik turistalátványosságként húznak hasznot belőle, 
emiatt etetik és emberközelbe csalogatják, és per-
sze akadnak, akik mindeközben kétségbeesett erő-
feszítéseket tesznek azért, hogy távol tartsák féltve 
őrzött háziállataiktól, háztartásuktól, akadnak, akik 
szigorúbb rendeletekkel szabályoznák a helyzetet. 
Egy szó mint száz, korántsem lehet fehéren-feketén 
látni vagy láttatni a medvekérdéshez való viszonyu-
lást Romániában, és úgy tűnik, az ember ebben az 
összetett kérdésben sokszor nem tudja, hol a helye, 
mi a szerepe, a tennivalója, sőt, talán azt sem, hogy 
mit szeretne elérni.

Kitűnően illusztrálja a medveügyet gyakorta 
övező tehetetlenséget, bizonytalanságot és meg-
gondolatlanságot az az eset, ami két napja látott 
napvilágot a sajtóban. (Egyébként szinte minden-
naposak a medvetámadásokról, vagy a nagyvadhoz 
való nem megfelelő emberi viszonyulásról szóló hí-
rek. Mindennapi medvéink, mindennapi tévedése-
ink…) Történt, hogy tavaly a háromszéki Sepsibük-
szád közelében elütött a vonat egy medvebocsot, 
a súlyosan sérült állatot a Focșani közelében ta-
lálható rehabilitációs központba szállították, ott 
valamennyire meggyógyították. Eddig rendben is 
lenne a dolog, viszont ami ezután történt, az éke-
sen példázza, mennyire felületesen gondolják át 
az illetékesek, mit is kellene tenni: visszavitték az 
állatot oda, ahol elütötte a vonat, és a környékbeli 
erdőben szabadon engedték. Adja magát a józan 
megközelítés, amit a helyi vadásztársaság elnö-
ke is felvillantott: ez a megoldás senkinek sem jó, 
sem a medvének, sem a közelben lakóknak. Hiszen 
egy sérült nagyvad már nem képes boldogulni ter-
mészetes közegében, nem tud élelmet szerezni, és 
annak is nagy a valószínűsége, hogy megöli a többi 
medve vagy a juhászkutyák. Ha pedig mégis élet-
ben marad, a könnyebb élelemszerzés reményében 
beszokik a faluba, így az ott élők életét keseríti meg.

Az okos, dönteni képes ember számtalanszor cse-
lekszik és gondolkodik sután és nem megfelelőkép-
pen az oktalan állat helyett is. Legfőbb ideje lenne, 
hogy végre olyan lépéseket tegyenek valakik a med-
vekérdésben, amely legalább egy jottányival javítja a 
helyzetet, tágítja, biztonságosabbá teszi az életteret. 
Emberét és medvéét egyaránt.
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Rosszul felelt. Ecaterina Andronescu oktatási miniszter fél nap alatt visszavonta rendeletét

 » „Maradt az eredeti 
ütemterv, nem halasztunk 
egy hónappal. Szerdán kez-
dődnek a vizsgák az idegen-
nyelv-, sport-, művészeti, 
tanítóképző és más vokacio-
nális iskolákban” – közölte 
Kiss Imre főtanfelügyelő.

KÜLÖNFÉLE

Tetőfedő, bádogos munkát vállalunk. Tetőlemezekkel, cserépmintájú pléhvel 
dolgozunk, bármilyen színben. Emellett vállaljuk ereszcsatornák, új csator-
nák készítését, javítását kedvező áron (15% kedvezmény). Akár templomokon 
is vállalunk bádogmunkákat. Kiszállás ingyenes. Tel.: 0748-356749.

Eladók bükk és tölgyfa deszkavégek – ingyenes házhoz szállítással, kedvez-
ményes áron – Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és a környéken. Érdek-
lődni telefonon lehet: 0744-937920.




