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Ne legyen „büntetőszázad”
Miniszter: válasszák szeretettel a szakoktatást

ROSTÁS SZABOLCS

E gy jelenleg hatályos, szep-
temberben kibocsátott mi-
nisztériumi rendelet szerint 

a 2020-2021-es tanévtől kezdődően 
a gimnáziumokba történő számító-
gépes elosztásban csak azok a ta-
nulók vehetnek részt, akik letették 
a képességvizsgát és bejutási álta-
lánosuk eléri legalább az ötöst.

Visszatérni az alapokhoz

Monica Anisie, a Ludovic Orban 
vezette kabinet oktatási minisztere 
már a parlamenti meghallgatásán 

jelezte, hogy a Nemzeti Liberális 
Párt (PNL) kormányprogramja sze-
rint vissza kell térni a Daniel Breaz 
volt tanügyminiszter rendelete 
előtti állapothoz. Az új tárcavezető 
úgy fogalmazott: azt szeretné, hogy 
a tanulók „szeretettel válasszák a 
szakoktatást”, mert tudatában van-
nak annak, hogy ott olyan képzést 
kaphatnak, amire jövőt építhetnek, 
ne pedig „úgy menjenek oda, mint-
ha büntetőszázadba mennének”.

Megoszló vélemények

Mint ismeretes, szeptember 5-én 
jelent meg a Hivatalos Közlönyben 
a 2019/4948-as számú minisztériu-
mi rendelet, melynek érelmében a 

2020–2021-es tanévtől kezdődően 
csak azok a diákok kerülhetnek lí-
ceumi (elméleti, hivatásos profi lú, 
technikai) osztályba, akiknek a be-
jutási átlaga eléri az 5-öst, a többiek 
pedig kizárólag szakiskolában foly-
tathatják tanulmányaikat. A rende-
lettel kapcsolatos vélemények meg-
oszlanak, egyesek szerint lehetett 
számítani egy ilyen változtatásra, 
és azon diákok számára, akik elmé-
leti osztályban szeretnének 
tanulni, nem kellene gondot 
okozzon az 5-ös átlag eléré-
se. Mások ellenben attól 
tartanak, hogy emiatt – fő-
leg szórványtelepüléseken 
– magyar osztályok indulá-
sa kerülhet veszélybe. Illetve a 
szakoktatás fejlesztésére és kiter-
jesztésére sem megfelelő megoldás 
ez az intézkedés, ugyanis nem az 
a cél, hogy a „gyengébb tanulók” 
kerüljenek szakiskolába, hanem 
azok, aki valóban érdeklődnek 
egy-egy szakma iránt.

Választhatóság. Nem sze-
ret nék, ha a szakiskolákra 
„büntetőszázadként” 
gondolnának a diákok
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• Azok a gyerekek is folytathassák tanulmányaikat lí-
ceumban, akiknek a képességvizsga után kiszámított át-
laga nem éri el az ötöst – ilyen értelemben módosítaná a 
középiskolai bejutásra vonatkozó módszertant a tanügy-
miniszter által pénteken közvitára bocsátott tervezet. 

Minden előterjesztett javaslatterve-
zetet egyöntetűen megszavazott 

a székelyudvarhelyi önkormányzati 
képviselő-testület a péntekre összehí-
vott soron kívüli ülésén: Gálfi  Árpád 
polgármester fogja képviselni a várost 
a Hargita Víz Közösségi Fejlesztési 
Egyesület igazgatótanácsában, és sza-
vazhat egy, a várost érintő 23 millió 
eurós értéket meghaladó beruházás 
ügyében. Két javaslattervezet miatt 
tartott soron kívüli ülést Székelyudvar-
hely önkormányzati képviselő-testüle-
te pénteken. Mindkét napirendi pont 
az ivó- és szennyvízrendszer működ-
tetésével kapcsolatos tervezet volt. A 
testület felhatalmazására volt szükség 
ahhoz, hogy a városnak képviselő-
je legyen a regionális vízszolgáltatót 
működtető Hargita Víz Közösségi Fej-

lesztési Egyesület igazgatótanácsában, 
továbbá szavazhasson egy, a várost is 
érintő beruházás megvalósíthatósági 
tanulmányának az elfogadásáról. A 
soron kívüli ülés összehívására azért 
volt szükség, mert az egyesület no-
vember 26-án tart közgyűlést, ame-
lyen már jelen kellene legyen a város 
képviselője. Elsőként arról döntöttek, 
hogy felhatalmazást adnak Gálfi  Ár-
pád polgármesternek arra, hogy a 
Hargita Víz Közösségi Fejlesztési 
Egyesület november 26-án tartandó 
közgyűlésén egy megvalósíthatósági 
tanulmány elfogadásáról szavazzon. 
A jelenlévő tizenöt képviselő egyön-
tetűen megszavazta a javaslatot. Gálfi  
Árpád az ügy jelentőségéről elmondta, 
Székelyudvarhely esetében egy 23 mil-
lió eurós értéket meghaladó fejlesztési 

beruházásról van szó, ami egy vissza 
nem térő lehetőség a város esetében, 
ezért kéri a képviselők támogatását. 
Az említett összegből egyébként a 
székelyudvarhelyi ivóvíz- és 
szennyvízrendszer vezetéke-
it cserélnék ki, illetve bővíte-
nék is a hálózatot. A második 
határozattervezet-javaslat 
tárgya Gálfi  Árpád megbízá-
sa volt a város képviseletére a 
Hargita Víz Közösségi Fejlesz-
tési Egyesület igazgatótanácsában. A 
helyet egy csíkszeredai igazgatóta-
nácsi tag visszalépésével biztosítják 
Szé kelyudvarhelynek. A tervezetet 
sza vazásra bocsátotta Benedek Árpád 
Csaba ülésvezető és azt is egyöntetűen 
megszavazták az ülésen jelen lévő ön-
kormányzati képviselők. (Sz. I.)

Gálfi képviseli a várost az igazgatótanácsban

A becsületét védi – mondta a Szé-
kelyhonnak Makkai Gergely 

leváltott marosvásárhelyi alpolgár-
mester, aki a közigazgatási bíróságon 
kérte a leváltásáról szóló tanácsi ha-
tározat semmissé nyilvánítását. Az 
önkormányzati testület is lépett: jogi 
képviselőt jelölt ki, nem bízva abban, 
hogy a polgármesteri hivatal jogi 
osztálya érdemben képviselné állás-

pontjukat a bíróságon. Mint 
ismert, októberben a maros-
vásárhelyi önkormányzati 
képviselő-testület leváltotta 
az RMDSZ-es alpolgármes-
tert, Makkai Gergelyt, mivel 

elégedetlen volt munkájá-
val és azzal, ahogyan a magyarságot 
képviseli a városháza vezetőségében. 
A határozattervezetet az RMDSZ-es 
képviselők nyújtották be. Az ülésen 
felszólalt Makkai Gergely, kihang-
súlyozva, hogy ő a letett eskü szerint 
dolgozott és tiszta a lelkiismerete. Be-
szédében többek között két képviselő 
társát is támadta. Ezt követően a jelen 
lévők kétharmados többséggel meg-
szavazták Makkai Gergely leváltását.

A testület döntését azonban a volt 
alpolgármester megtámadta a köz-
igazgatósági bíróságon, kérve, hogy 
nyilvánítsák semmissé a határozatot, 
és továbbra is bejár munkába. A Szé-
kelyhonnak úgy fogalmazott, becsü-
letét védi, azért fordult a bírósághoz. 

Mint mondta, a leváltásáról szóló ha-
tározattervezetben semmilyen konk-
rét mulasztást vagy tévedést nem emlí-
tettek, semmivel nem indokolták meg, 
hogy miért váltották le. A tanácsosok 
azonban nem nézik tétlenül, hogy a 
volt alpolgármester megtámadta a 
leváltásáról szóló határozatot, és sür-
gősségi ülést hívtak össze, amelyen 
Peti Andrást bízták meg azzal, hogy 
képviselje a testületet a közigazgatási 
bíróságon. Az ülésen a Szabad Embe-
rek Pártjának képviselője, Radu Bălaş 
is felszólalt, kiemelve: „Makkai Ger-
gely kinevezése a politikai pártok tár-
gyalásai nyomán történt, nem pedig 
versenyvizsgával. Makkai Gergely a 
pereskedéssel nem egyebet akar elér-
ni, mint hogy továbbra is tisztségben 
maradjon és felvegye a fi zetését. Ha a 
bíróság felfüggeszti a tanácsi határo-
zatot, annak az lesz a következménye, 
hogy a per lejártáig, de legalább a jö-
vő évi önkormányzati választásokig 
Makkai Gergely közpénzből továbbra 
is felveszi a fi zetését és további ira-
tokat ír alá.” Az első tárgyalást de-
cember 2-án tartják. Alapállásban 
a tanácsosok és a város érdekeit a 
polgármesteri hivatal jogi osztályá-
nak kellene képviselnie, de ezúttal 
Peti András tanácsos is fogja. Mint 
ismert, Dorin Florea marosvásárhe-
lyi polgármester végig kiállt Makkai 
Gergely mellett. (Simon Virág)

Bíróság dönt a leváltásáról

Magyarok Kenyere: 5700 gazda fogott össze
Minden eddiginél több, 5700 magyar gazda ajánlott fel búzaadományt 
a Magyarok Kenyere – 15 millió Búzaszem program keretében idén – 
közölték a szervezők az MTI-vel. Idén 791 tonna búza gyűlt össze, 3551 
határon inneni és 2117 határon túli gazda felajánlása révén. Az adomá-
nyozók száma csaknem negyedével haladta meg a tavalyi 4600 főt. A 
felajánló gazdálkodók a learatott búzájuk egy részét minden évben a 
gyűjtőpontokra viszik, amelyek július közepétől augusztus közepéig 
várják az adományokat. Az idén összegyűjtött mennyiség 472 tonna 
lisztet eredményezett, amely több tízezer gyermek ellátását szolgálja.

• RÖVIDEN 




