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Tankönyvpótlás  csak jövőre
Év vége előtt leadhatták a megrendelést a hiányzó tankönyvek egy részére

• A második félévben
kaphatják meg a ma-
gyar tannyelvű osztá-
lyokba járó hetedikes
diákok a tanévkezdés
óta hiányzó tanköny-
vek egy részét, ezekre
ugyanis csak a na-
pokban adhatták le
a megrendeléseket a
tanfelügyelőségek.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A magyar tannyelvű hetedik 
osztályokban három hó-
napja várják a tankönyve-

ket, ugyanis – akárcsak az elmúlt 
években – a tankönyvbeszerzésre 
vonatkozó közbeszerzési eljárás 
eredményét rendre megfellebbezték 
a sikertelenül pályázó kiadók, ez 
pedig a nyomtatás megkezdésének 

idejét is jelentősen eltolta. 
Idén majdnem egy hónappal 
a tanévkezdés után még le 
sem voltak fordítva magyarra 
ezek a tankönyvek, és jelen-

leg is hiányzik a nyomtatott 
példány matematikából, fi zikából, 
biológiából, technológiából, társa-
dalomtudományokból, történelem-
ből, földrajzból, és a testnevelés-tan-
könyvek sem készültek még el. Nem 
készült el ugyanakkor a román nyelv 
és irodalom tankönyv sem a hetedi-
kes magyar diákok számára.

A Hargita Megyei Tanfelügye-
lőségtől a közelmúltban kérte be 
a megrendeléseket az oktatási tár-

ca, de ezúttal sem minden hiányzó 
tankönyvre – tudtuk meg Sipos 
Istvántól, a Hargita Megyei Tanfe-
lügyelőség történelem szakos tan-
felügyelőjétől, aki a tanévkezdésig 
az intézmény tankönyvekért felelős 
illetékese volt. 

Még hiányoznak könyvek

Hat tárgyból – biológia, tanácsadás 
és személyiségfejlődés, informatika, 
technológia, fi zika, földrajz – adhat-
ták le a megrendeléseket magyarra 
lefordított könyvekre, és ebből az is 
kiderül, hogy marad még néhány 

tantárgy, amelyből egyelőre nem 
rendelhetnek tankönyvet a hetedi-
kes diákoknak – mondta el Demeter 
Levente, Hargita megye megbízott 
főtanfelügyelője. 

A hiányzó tankönyvek között 
marad a történelem, a kémia, illet-
ve a román nyelv és irodalom is. 
Utóbbiakat ugyan nem kellett lefor-
dítani, de a korábban elkészült vál-
tozatokat nem fogadta el az oktatási 

minisztérium, így egyelőre ebből a 
tantárgyból nincs mit nyomtatni. 
Azt sem tudni még pontosan, hogy a 
most megrendelt tankönyvek mikor-
ra fognak megérkezni a megyébe, 
de a tanfelügyelőség tankönyvekért 
felelős munkatársa úgy tapasztalta, 
hogy felgyorsult a tankönyvpótlási 
folyamat, és úgy tudja, már ki van-
nak nyomtatva a megrendelt tan-
könyvek, csak le kell szállítsák azo-
kat a megrendelt darabszám szerint.

Panaszokat nem kaptak az isko-
lákból a hetedik osztályokat érintő 
tankönyvhiány miatt, mondta el 
érdeklődésünkre Demeter Levente, 

magyarázatként hozzáfűzve, hogy 
a pedagógusok elég kreatívak ah-
hoz, hogy áthidalják a problémát, 
gyakorlatuk is van már ebben, és 
igaz, hogy csak román nyelven, 
de digitális formában rendelkezé-
sükre áll a tananyag is a hiányzó 
tankönyvek esetében. „Ez nem egy 
normális helyzet, azt elmondhatjuk. 
Nyilván az lenne az ideális állapot, 
és a minisztériumnak, a tankönyv-
kiadóknak és mindenkinek azon 
kellene dolgoznia, hogy amikor az 
iskola kezdődik, már az első tanítási 
napon a gyermekeknek a padjukon 
legyen minden tankönyv” – fogal-
mazott a főtanfelügyelő.

Végigkísér egy évfolyamot 
a probléma

A jelenleg hetedik osztályos di-
ákgeneráció előkészítő osztály óta 
minden esztendőben tankönyvek 
nélkül kezdi a tanévet, az évek óta 
ismétlődő problémát tehát rend-
re ugyanaz az „áldozatévfolyam” 
szenvedi meg. Ennek az az oka, 
hogy a 2011-es évi tantervreform 
idején, előkészítő osztályos kisdiá-
kokként ők voltak az első évfolyam, 
amelyet az új tanterv alapján kezd-
tek oktatni, és az új tankönyvek ki-
nyomtatására kiírt közbeszerzési el-
járások rendre elhúzódnak a kiadók 
fellebbezései miatt. Ez azóta évente 
megismétlődik, és ha a helyzet nem 
rendeződik, akkor a középiskola be-
fejezéséig végigkíséri ezt az évfolya-
mot a tankönyvhiány problémája. 
Ráadásul a következő tanév végén 
szintén ők lesznek az elsők, akiknek 
az új, kisebbségi tannyelvű diákok 
számára kidolgozott román nyelv és 
irodalom vizsgatételekből kell majd 
vizsgázniuk a nyolcadikosok orszá-
gos képességfelmérőjén.

Második félévre meg érkez-
hetnek az iskolákba a hetedikes 
magyar diákok hiányzó 
tankönyvei
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„Nagyon közel állunk egy újabb élel-
miszerválsághoz. Idén megkétsze-
reződött a sertéshús ára, jövőre meg 
fog háromszorozódni. A kínai kor-
mány a nagy európai termelőktől vá-
sárolja a sertéshúst. Kínában a disz-
nóhús kilogrammonkénti ára elérte 
a 6 eurót, Romániában ma valahol 4 
euró körül alakul a boltok polcain” 
– fogalmazott a szakember, aki sze-
rint így az ár mellett gondot okozhat
a szükséges mennyiség biztosítás a

is. Egyúttal azzal próbált mindenkit 
megnyugtatni, hogy most a karácso-
nyi hajrában még nem kell aranyárat 
adni az ünnephez a legtöbb család-
ban hagyományosan hozzátartozó 
falatokért.

Valószínűnek tartja a sertéshús 
árának emelkedését Sinka Arnold 
székelyföldi vidékfejlesztő is, akinek 
a sertés- és mangalicatenyésztés a 
szakterülete. Mint kérdésünkre el-
mondta, az afrikai sertéspestis terje-
dése negatívan befolyásolja a piacot, 
a romániai törvénykezés pedig nem 
segíti a tenyésztést. Úgy látja ugyan-
akkor, valószínűleg túlzás, hogy a 

sertéshús ára háromszorosára növek-
szik, de mindenképpen drágulni fog.

Kevesebbet tartanak

„A Székelyföldön például egyetlen 
nagyméretű sertésfarm van, a Maros 
megyei Mezőbándon, kisebb farm 
is kevés, inkább a háztáji tartás jel-
lemző, és éppen ezt lehetetleníti el 
a sertéspestis miatt egyre szigorúbb 
szabályozás. Az igazság pedig közé-
pen van. Nem lehet ellehetetleníte-
ni a háztáji tartást, de a hatóságok 
kénytelenek szigorítani, hogy meg-
fékezzék a pestis terjedését. Másrészt 
a gazdák sem lehetnek felelőtlenek, 
fel kell nőni arra a szintre, hogy aki 
állatot tart, az hivatalosan fülszám-
mal, az előírások betartásával tegye” 
– szögezte le a szakember.

Sinka Arnold szerint aggasztó
az a tervezet, ami előírná háztájon 
nem lehet szaporítóállatot tartani, 

hiszen akkor a kisgazdák számára 
gyakorlatilag elérhetetlen lesz a ma-
lacvásárlás. „A kisgazdaságoknál 
folyamatosan csökken az állomány, 
miközben még évekkel ezelőtt is el-
terjedt volt, hogy ha valakinek volt 
munkahelye, attól még felnevelt egy-
két disznót a család számára, 
ma már ez nem így van. A 
téli ünnepekre levágják a 
háztájon nevelt disznók 
nagy részét, a sertéspes-
tistől való félelem miatt is 
levágják az állatokat, jö-
vőre már valószínű sokkal 
kevesebbet tartanak” – részletezte a 
szakértő. Ráirányította a fi gyelmün-
ket egyúttal arra is, hogy ha csök-
ken a háztáji állomány, az további 
keresletnövekedést, és drágulást 
eredményez. Sinka Arnold szerint a 
megoldás az lehet, ha kisebb farmo-
kat hoznak létre, ahol szakszerűen 
tartják a sertéseket. 

Drasztikusan drágulhat a sertéshús
• A sertéshús drasztikus drágulásával riogatnak az
ágazatban érdekelt vállalkozók, Radu Timiș, a romániai
húsipari munkáltatók szövetségének elnöke már azzal
számol, hogy a jövő év első felében háromszoros árat
fogunk fizetni egy tarjáért vagy egy karajért a boltokban.

Tér-kép-történetek
Székelyföld térképeken való 
meg jelenítéséről, az erdélyi 
hely nevek változásairól, az er-
délyi térképgyűjtemények digi-
tális feldolgozásáról beszélget 
ma 18 órakor a marosvásárhelyi 

Teleki Téka freskós termében 

Lázok Klára főkönyvtáros dr. Bar-
tos-Elekes Zsomborral, a BBTE 
Magyar Földrajzi Intézetének 
egyetemi docensével.

Karácsonyi 
hangverseny
Jön a karácsony címmel rendkí-
vüli szimfonikus hangversenyre 
várják a zenekedvelőket ma 
19 órakor a marosvásárhelyi 
Kultúrpalota nagytermébe. 
Vezényel Constantin Adrian Gri-
gore, hegedűn játszanak Kokas 
Katalin és Kelemen Gáspár.
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