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Mankó Johannisnak

Nem tudjuk, milyen nézettséget eredményezne Klaus 
Johannis és Viorica Dăncilă televíziós vitája, az vi-
szont biztos, hogy a szociáldemokraták ügyes húzás-
sal robbantották ki az elnökválasztási kampányt a 
szürkeségből. A bukott miniszterelnök eddigi halvány 
üzenetei helyett most az érvelésre kész bátor kihívó 
szerepét játszhatja el a párbeszéd elől menekülő, ar-
rogánsan elutasító államfővel szemben. Hogy mit tud-
hatnának meg a kíváncsi szavazók egy ilyen vitából? 
Tán annyit, mint a róka a tyúknak a fi kusszal folytatott 
beszélgetéséből. De a lényeg nem az esetleges tar-
talmon van, hanem a hozzáálláson. S ebben Dăncilă 
helyzetelőnybe került.

Johannis kampánystábjának taktikája egyébként 
érthető. Közel tizenöt százalékos előny birtokában 
nincs értelme kockáztatni, hiszen ezt csak jókora ba-
kival lehet elherdálni. Ráadásul az utóbbi öt évben 
Nagyszeben egykori polgármestere mindvégig valami-
féle megingathatatlan erkölcsi magasságból beszélt a 
„korrupt” és „Európa-ellenes” szociáldemokratákról, 
akik ellen csupán harcolni lehet, velük párbeszédet 
folytatni felesleges. Amire viszont nem számítottak 
Johannisék, az a bukaresti sajtó egységes kiállása az 
elnökjelölti vita mellett. Az utóbbi években lezüllött, 
agresszíven pártossá vált román média most példát 
mutatott szakmaiságból. A Johannis győzelméért 
kampányoló hírtelevíziók is fontosnak, a demokrati-
kus vetélkedés lényeges elemének tartják a két jelölt 
nyilvános összecsapását, s bírálták az újrázásra ké-
szülő államfő elutasítását. Innentől kezdve minden 
egyes nap, amelyen a vita elmaradásáról beszélnek, 
Dăncilăt erősíti.

Ha utólag Johannis mégis változtatna a döntésén, 
és vállalná a vitát, csak súlyosbítana a helyzeten, az 
elnök deff enzívába kényszerülne, így nyilvánvalóan 
ezt nem is fogja megtenni. Mi várható akkor a kissé 
sarokba szorított Johannistól, illetve stábjától? Egy 
olyan téma előhalászása, amely eltereli a fi gyelmet 
a televíziós vita elmaradásáról. Az „elnöki kormány” 
gyorsan a főnök segítségére sietett. Marcel Vela bel-
ügyminiszter bejelentette: feloldják a 2018. augusz-
tus 10-i tüntetésen lezajlott csendőri beavatkozás 
dossziéjának a titkosítását. Ez annyit jelent, hogy e lé-
pést követően minden hírcsatornát ellepnek a tavalyi 
demonstráción történtek, az államfőhöz közeli hírte-
levíziók pedig minimum napi tíz órában mutatják be a 
szociáldemokrata irányítású belügyminisztérium által 
felügyelt és irányított csendőrség brutalitását, óvato-
san elhallgatva az azt megelőző szervezett támadást 
a fociultrák irányításával. És az államfő vitakerülő ma-
gatartását elítélő, emiatt a szavazásról való távolma-
radást fontolgató Johannis-hívekben hirtelen újra fel-
megy a pumpa, megemelkedik a pulzus. Épp időben 
érkezik az érzelmi kitörés, a múlni látszó voksolási láz 
a „vörös pestis” ellen. A vitát kerülő Johannis pedig 
végre mankót kap az utóbbi öt év egyetlen megjegyez-
hető üzenetének felmelegítéséhez: ütni kell a PSD-t!

A Krónika által megszólaltatott 
érintettek szakszerűtlennek tart-
ják, hogy az új oktatási miniszter 
tantárgyak kivételével valósíta-
ná meg a törvény által diktált 
óraszámcsökkentést. Szerintük 
inkább a tananyagot kellene 
„szellősebbé tenni”.

 » BÍRÓ BLANKA

Ú j kerettanterv összeállítására 
lesz szükség a tanórák számát 
csökkentő törvénymódosítás 

miatt – jelentette be Monica Anisie 
új oktatási miniszter az Europa FM 
rádiónak adott interjúban. „Újra kell 
gondolni a tantárgyak tanítását, nem 
órákat kell csökkenteni, hanem tan-
tárgyakat kivenni” – szögezte le a mi-
niszter az Edupedu.ro oktatási oldal 
által idézettek szerint. A lapunk által 
megszólaltatott szakemberek szak-
szerűtlennek tartják ezt a hozzáállást, 
szerintük inkább a tananyagot kellene 
„szellősebbé tenni”.

Monica Anisie miniszter arról be-
szélt, hogy a napokban egyeztet a 
Neveléstudományi Intézet munkatár-
saival az új kerettantervekről. „Ezeket 
abból a perspektívából kell megközelí-
teni, hogy mit bír el egy diák, és nem 
abból, hogy mire van szüksége a ta-
nárnak, de gondolunk majd azokra a 
pedagógusokra is, akik katedra nélkül 
maradnak, ha a tantárgyuk kikerül a 
kerettantervből” – mondta az oktatási 
miniszter. Közben azt is bejelentette, 
hogy már aláírta a hetedik osztályosok 
elmaradt tankönyveinek jóváhagyásá-
ról szóló rendeletet, és ezek hamaro-
san eljutnak az iskolákba.

Mint ismeretes, a parlament meg-
szavazta a tanügyi törvény módosítá-
sát: eszerint a jövő tanévtől az elemi 
osztályokban heti legtöbb 20 óra lehet, 
az általános iskola felső tagozatán, te-
hát 5–8. osztályban legtöbb 25 óra, a 
középiskolában pedig 30 óra. Ez ma-
gyar tagozaton kiegészül heti négy-öt 
tanórával, hiszen a magyar diákok óra-
rendjében még heti négy magyar nyelv 
és irodalom, valamint például hetedik 
osztályban a kisebbségi történelem 
is szerepel. A módosítás azt eredmé-
nyezi, hogy jövő tanévtől a diákoknak 
hetente átlag öt órával kell kevesebbet 

maradniuk az iskolában, ám a kivitele-
zés továbbra is rengeteg kérdést vet fel. 
Abban ugyan mindenki egyetért, hogy 
a diákok jelenleg túlterheltek, ám nem 
az a megoldás, hogy tantárgyakat dob-
nak ki, hanem hogy csökkentik a tan-
anyagot és az elvárásokat.

Tananyagcsökkentés
nélkül nem lehet
Tananyagcsökkentés nélkül felesle-
ges, sőt a helyzetet súlyosbítja a keret-
tanterv átrendezése – szögezte le la-
punk megkeresésére Ferencz S. Alpár. 
A Romániai Magyar Pedagógusok Szö-
vetségének (RMPSZ) szakmai alelnöke 
tévesnek, szakmaiatlannak tartja, ha 
az új miniszter az eddig alkalmazott 
intézkedéssorozatban gondolkodik, 
„egyszerű kivonással próbálja ezt a 
házi feladatot megoldani”, mert ez 
ebben a formában nem szolgálja sem 
a diákok, sem a pedagógusok érdeke-
it. Gyermekközpontú megközelítésre, 
tehermentesítésre van szükség, de a 
pedagógusok tevékenységét is biz-
tosítani kell – részletezte az RMPSZ 
alelnöke. Rámutatott, a jelenlegi hely-
zetben, amikor nincs elég fi zika-, ma-
tematika-, kémia-, biológiatanár, de 
más szakokon sem bővelkednek szak-
emberben, egy átgondolatlan keret-
tantervi reform teljes káoszba taszítja a 
közoktatási rendszert. „Tévedés kiven-
ni bármelyik tantárgyat, ha az egyet-
len rendezői elv, hogy csökkentsük az 
órák számát. Hiba lenne megszüntetni 
az osztályfőnöki órákat, vagy csökken-
teni a testnevelésórák számát. De bár-
milyen szakos tanárt kérdeznek meg, 
az azt mondja, a másik tantárgyból 
kell kevesebb óra. A megoldás a tan-
anyag és az elvárások csökkentése” – 
mondta Ferencz S. Alpár.

A délutáni foglalkozás
lenne a megoldás
Egyetértünk azzal, hogy a gyerekeket 
tehermentesíteni kell, de először meg 
kell találni a módját, és csak azután 
szabad hozzálátni a végrehajtásnak, 
jelen esetben pedig éppen fordítva 
történik – szögezte le lapunknak Kocs 
Ilona, a Tanügyi Szabad Szakszervezet 
Hargita megyei területi vezetője. „Rég-
óta vita folyik arról, hogy a tanórák 
számát csökkenteni kell, hogy a diá-
kok túl sokat ülnek az iskolában, túl 
nagy a tananyag, nem érünk rá játé-

kosan tanítani, megkedveltetni a gye-
rekkel a tantárgyat, az iskolát, de ezt 
nem lehet így megoldani” – szögezte 
le az érdekvédelmi szervezet vezetője. 
Szerinte a délutáni foglalkoztatással 
meg lehetne oldani a diákok, a szülők 
és a pedagógusok gondjait is. „Hiába 
engedik ki az elemi tagozatos gyereket 
12 órakor az iskola kapuján, ha a szülei 
16 óráig dolgoznak. Most is van dél-
utáni foglalkozás, aft er school, de azt 
a szülők fi zetik. Egy olyan államnak, 
amelyiknek fontos a jövő, a követ-
kező nemzedék, biztosítania kellene 
ezeket a szolgáltatásokat”– mondta 
a pedagógus. Kocs Ilona úgy véli, ha 
gyerekek délután testmozgással, já-
tékkal töltenék az időt, megoldanák a 
házi feladatot, megtanulnák a leckét, 
még a több kilogrammos iskolatáskát 
sem kellene hazacipelniük, a problé-
ma minden vetülete meg lenne oldva. 
Mindezt azonban csak úgy lehet kivite-
lezni, ha szellősebbé teszik a tananya-
got, és megfelelő fi nanszírozást bizto-
sítanak a rendszernek.

Csak tünetet enyhítenének
Törvény kötelezi a minisztériumot a 
tanórák számának csökkentésére, erre 
a tananyag csökkentése a megoldás, 
ám ezt „fi zikai lehetetlenség” egy év 
alatt érdemben megoldani – szögez-
te le megkeresésünkre Kőrösi Kristóf, 
az Országos Magyar Diákszövetség 
(OMDSZ) alelnöke. Véleménye szerint 
nyomás nehezedik a minisztériumra, 
ezért valószínűleg ebben a helyzet-
ben a legkisebb negatív hatással járó 
megoldást választották. Azaz kivesz-
nek néhány tantárgyat, hiszen ha csak 
egy-egy órát vesznek el a különböző 
tárgyakból, ugyanazt a tananyagot 
már nem lehetne kevesebb időbe 
beleszorítani. Érdemben ezzel nem 
oldanak meg semmit, hiszen ha töröl-
nek tantárgyakat, csökken ugyan az 
óraszám, de a megmaradt tantárgyak 
esetében továbbra is meg kell küzde-
ni a túl nagy anyaggal – részletezte 
az OMDSZ alelnöke. Szerinte növelni 
kellene a pedagógusok autonómiáját, 
hiszen jelenleg a tananyag 25 száza-
léka van a belátásukra bízva, így nem 
tudják a gyerekek, az osztály színvona-
lához igazítani. Újra nem a betegséget 
gyógyítják, hanem csak egy tünetet 
próbálnak megszüntetni – összegzett 
Kőrösi Kristóf.
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Ellenzik a „tantárgybuktatást”
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Elrugaszkodott elképzelés. Hiba lenne csökkenteni a testnevelésórák számát

 » RÖVIDEN

Segíteni az időseken: javítani, szerelni a ház körül
Elsősorban a kisnyugdíjasokat hivatott segíteni a Kiskala-
pács program, amelyet nemrég indított Marosvásárhelyen 
a Telefonos Szeretetszolgálat. Az ötlet abból született, hogy 
egyre nehezebb szakembert találni, ha egy zárcseréről van 
szó, netán a háztetőn egy cserepet kell visszahelyezni. „Ke-
vés a szakember, nem is vállalják szívesen az ilyen apróbb 
munkálatokat. Vannak nyugdíjasok, kis jövedelműek, 
akik nem is tudnának megfi zetni egy szerelőt, vagy esetleg 
bizalmatlanok, és félnek idegent beengedni a lakásukba” 
– ecsetelte Sajó Enikő, a szeretetszolgálat munkatársa. 
Csütörtökönként délután 3 és este 8 óra között a 0265–
555555-ös számon hívható a marosvásárhelyi Telefonos 
Szeretetszolgálat, ahol a betelefonálók beszélhetnek prob-
lémáikról. Ezek között vannak lelki nehézségek, valamint 
fi zikai jellegűek is. Nem ritka, hogy valakinek élelemre van 
szüksége, és akkor a munkatársak, miután meggyőződtek, 
hogy valós az igény, egy élelmiszercsomaggal meglátogat-
ják a rászoruló idős személyt. A szolgáltatásoknak nincs 
megszabott áruk, ki-ki anyagi lehetőségeinek függvényé-
ben adományozhat egy bizonyos összeget a Telefonos 
Szeretetszolgálatnak, amiről nyugtát is kap.




