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A jelenlegi hetedik osztályosok 
ugyanúgy vizsgáznak, mint a 
korábbi évfolyamok – döntött 
legutóbbi ülésén a kormány. 
Más a helyzet viszont a magyar 
osztályokban, a diákok ugyanis 
sajátos tanterv szerint tanulják 
a román nyelvet, és 2021-ben ez 
alapján fognak vizsgázni.

 » BÍRÓ BLANKA

N em változik a képességvizsga 
módszertana, a jelenlegi he-
tedik osztályosok ugyanúgy 

vizsgáznak, mint a korábbi évfolya-
mok. Erről pénteki ülésén fogadott 
el sürgősségi rendeletet a kormány. 
Monica Anisie tanügyminiszter azzal 
indokolta a rendelet szükségességét, 
hogy a mostani hetedikesek még nem 
tértek át az új, transzdiszciplináris 
programra.

A rendeletet különben a tárcaveze-
tő kérésére vették fel a kormány ülés 
napirendjére. Miután a javaslatot 
elfogadták, Ludovic Orban minisz-
terelnök kifakadt, hogy előzetesen 
nem egyeztettek vele. „Nem fogadok 
el többé egyetlen olyan sürgősségi 
kormányrendeletet sem a napirend-

ben, amiről előzetesen nem zajlott 
egyeztetés. Nincs az rendben, hogy 
arra ébredünk, hogy olyan rendeletek 
szerepelnek az ülés napirendjén, me-
lyekről fogalmam sem volt” – méltat-
lankodott a kormányfő.

Monica Anisie szerint szükség volt 
a 2011/1-es számú oktatási törvénynek 
a képességvizsga megszervezésére 
vonatkozó cikkelye hatályba lépésé-
nek elnapolására, mert az előző kor-
mányok nem tettek semmit annak 
érdekében, hogy a mostani hetedi-
kesek a jogszabály alapján tudjanak 
vizsgázni. A törvényben ugyanis az 
áll, hogy a hét éve folyamatban levő 
oktatási reform alapján első ízben a 
jövő tanév végén kell új módszer sze-
rint megszervezni a képességvizsgát. 
A transzdiszciplináris, vagyis egy-
szerre több tudományterületet érintő 
oktatás nem valósult meg, a tanterve-
ket nem ez alapján állították össze, a 
pedagógusokat nem képezték ki erre 
a módszertanra, így a diákokat nem 
lehet ez alapján számonkérni. „Azért 
döntöttünk így, hogy ne büntessük a 
diákjainkat, és legyen lehetőség épít-
kezni a következő években. Amikor a 
transzdiszciplináris tanterv megva-
lósul, akkortól lehet az alapján meg-
szervezni a vizsgát” – részletezte a 
miniszter.

Utólag arra is kitért, hogy szerin-
te azok a diákok vizsgázhatnak a 
törvényben előírtak szerint, akik a 
2020–2021-es tanévben kezdik az ötö-
dik osztályt.

Más a helyzet ugyanakkor a ma-
gyar osztályokban: a vizsgamódszer-
tan ugyan a most elfogadott rendelet 
alapján nem változik, de a magyar 
tannyelvű iskolákba járó diákok a 
sajátos tanterv alapján fognak vizs-
gázni. Az idei hetedikesek a legna-
gyobbak, akik már a 2017. február 
28./3393-es miniszteri rendelet 2-es 
mellékletébe foglalt sajátos tanterv 
szerint tanulják a román nyelvet, és 
2021-ben ez alapján fognak vizsgázni 
– szögezte le korábban megkeresé-
sünkre Kovács Irén Erzsébet oktatási 
államtitkár. A vizsga módszertana 
ugyanaz a magyar és a román ta n-
nyelvű iskolákban tanulók számá-
ra, de a magyar diákoknak a román 
nyelv és irodalom tételeket a sajátos 
tanterv mentén állítják majd össze.

Mint ismeretes, a jelenlegi hetedi-
kes osztályosokkal indult el az oktatá-
si reform, ők voltak az első előkészítő 
osztályos évfolyam, náluk kezdték 
bevezetni az új kerettantervet és tan-
terveket, de ez azzal járt, hogy gya-
korlatilag egyetlen évben sem voltak 
tankönyveik.
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Olcsó populizmus
és semmi más

Olcsó populizmus és semmi más – nagyjából ezzel le-
het összefoglalni az elmúlt évek megnyilvánulásait (nem 
csak) gazdaságpolitikai téren. Ilyen a szociáldemokrata 
párti kormány adakozáspolitikája, ami persze jól jött a 
közalkalmazottaknak és nyugdíjasoknak, mint ahogy a 
minimálbérért dolgozóknak is segítséget jelentett, no+ 
meg a dübörgő fogyasztás a gazdasági növekedést is pör-
gette, de mindannyian tudjuk, hogy hosszú távon nem 
fenntartható. De a hosszú távú stratégiák helyett mindig 
az intézkedések azonnali szavazatokra való konvertálása 
lebegett a döntéshozók előtt. Szintén a voksokra váltható 
olcsó populizmus kategóriába tartoznak a nemrég még 
ellenzékből politizáló liberálisok kezdeményezései is. 
Legyen szó arról, amikor az idei évi állami költségvetés 
parlamenti vitáján bedobták a gyermekpénzként emlege-
tett családi pótlék összegének megkétszerezését, ami át 
is csúszott néhány kormánypárti honatya segédletével, 
vagy arról, hogy néhány PNL-s honatya még ellenzékből 
az általános forgalmi adó (áfa/TVA) 19 százalékról 16 
százalékra, az élelmiszerek áfájának pedig 9 százalékról 
5 százalékra történő csökkentését javasolta. Akkor még 
úgy gondolhatták, amúgy sem megy át, de hoz néhány 
szavazatot, hogy ha a választópolgárok azt gondolják, 
amennyiben ők lennének hatalmon, ennyivel olcsóbb len-
ne az élet. A PSD-kormány megbuktatása nyomán viszont 
a szociáldemokraták a saját fegyverükkel lőtték lábon a 
liberálisokat, amikor ezt a szenátuson hallgatólagosan át-
csusszant jogszabályjavaslatot előkapták a fi ók mélyéről, 
a PNL pedig csak azzal tudta megakadályozni, hogy már 
január elsejétől életbe lépjen az áfacsökkentés, hogy si-
került a tervezetet megfontolásra visszaküldeni a szakbi-
zottságokba. Az, hogy miért fordultak saját kezdeménye-
zésük ellen, gondoljuk, mindenki számára evidens: ők is 
nagyon jól tudják, hogy elméletileg ugyan az alacsonyabb 
adók növelik a begyűjtés hatékonyságát, de a gyakorlati 
megvalósítás terén nekik is erős kétségeik vannak, így a 
kiesést nem bírná el az amúgy is a maastrichti szerződés-
ben rögzített 3 százalékos kritikus küszöböt bő fél száza-
lékponttal meghaladó költségvetési hiánnyal kalkuláló 
2020-as állami büdzsé. Ellenzékből persze még jól muta-
tott, most pedig a PSD remél tőle voksokat, és még esélye 
is van arra, hogy más tollával ékeskedve elfogadtassa a 
parlamenttel az áfacsökkentést, hiszen a múlt héten is be-
bizonyosodott, törékeny a bizalmatlansági indítvány köré 
szerveződött kormányoldal többsége a parlamentben.

Politikai iszapbirkózás – ez lehetne egy másik meg-
határozása a mai romániai politikai valóságnak. Olyan 
cicaharc, amelyben a szemben álló felek számára a 
polgárok olcsó populizmussal megvásárolható szava-
zódroidok. És – mint a kormánybuktatás nyomán bebi-
zonyosodott – egyik nagy párt sem különb a másiknál. 
Releváns példa erre a populista kezdeményezések mel-
lett az is, hogy a liberálisok ugyan kerülik az általuk oly 
sokszor bírált sürgősségi kormányrendeletekkel való 
döntéshozást. De mit tesznek cserébe? Mindenért (is) 
felelősséget vállalnak a parlamentben. Még az év leg-
fontosabbnak nevezhető törvényéért, az állami költség-
vetésért is. Maradt tehát a kapkodás politikája, mi meg 
közben a fejünket kapkodjuk, amikor az árakat nagyban 
meghatározó árfolyamot vagy a sok bankhitellel rendel-
kező család számára életbevágó irányadó három- vagy 
hathavi bankközi kamatlábat, a ROBOR alakulását néz-
zük, de azon valahogy nem tudunk csodálkozni, hogy a 
pénzpiacok és azok alakítói nem bíznak Romániában. 
És mindezt a két oldal közös erőfeszítéssel hozta ösz-
sze. A kapkodás okozta állandó bizonytalanságot pedig 
tetézte az is, hogy a PSD-kormány örökségét Florin Cîțu 
PNL-s pénzügyminiszter a szociáldemokraták még „ha-
tékonyabb” befeketítése, saját pártja szavazótáborának 
növelése érdekében olyan apokaliptikus színben feltün-
tetve  kommunikálta ki, hogy rögtön történelmi mély-
pont közelébe zuhant az árfolyam, a Standard and Po-
or’s nemzetközi hitelminősítő pedig stabilról negatívra 
rontotta Románia államadós-besorolásának kilátásait. 

És végignézve a politikai színtéren, nem is tudjuk re-
mélni, hogy a jövő év stabilabb, kiszámíthatóbb lesz, 
mint az elmúlt esztendők. Főleg hogy a szemben álló felek 
szeme előtt csak a két – az önkormányzati és a parlamenti 
– választás megnyerése lebeg, és mint eddig is láthattuk, 
számukra a cél szentesíti az eszközt, bármekkora árat is 
fi zetne a lakosság a zsebére nézve sokszor nem is annyira 
olcsó populizmusért.
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Kedvező kiindulópont. Ion ,,Gianni” Proca (a mikrofonnál)
a magyar közösség körében is népszerű

 » KOVÁCS ATTILA

Sokan gratuláltak Ion Procának, 
aki szombaton tette le a hivatali 

esküt Hargita megye prefektusaként. 
Több hozzászóló – köztük magyarok 
is – elismerő szavakkal illették, régi 
ismerősként, barátként üdvözölték. 
Hargita megye kormánymegbízottját 
múlt szerdai ülésén nevezte ki a kor-
mány, tisztségbe való beiktatása pe-
dig szombaton történt meg Csíkszere-
dában, a megyeházán. A kinevezésről 
szóló kormányhatározatot a bukaresti 
kabinet képviseletében Andrei Baciu, 
az egészségügyi minisztérium állam-
titkára ismertette, majd az eskütétel 
után az új prefektus köszöntötte a 
meghívott intézményvezetőket, pol-
gármestereket, elöljárókat.

A 40 éve, fi atal olasz–francia sza-
kos tanárként Csíkszeredába érke-
zett és a magyar közösség körében is 
népszerű Ion ,,Gianni” Proca – akit 
korábban zenészként, énekesként is 
megismerhettek – úgy fogalmazott, 
hogy egy rendszer alapja a polgáro-
kért dolgozni. Mint mondta, az álta-
la vezetett intézmény és a polgárok 
közötti kapcsolat és együttműködés 
feltételei adottak, a nemzetiségek kö-
zötti együttélés pedig néha nehézsé-
gekkel, de örömökkel is jár, és gazda-
gítja az életet. „Tanuljunk egymástól, 
örüljünk egymás sikereinek, legyünk 
büszkék arra, hogy Hargita megyeiek 
vagyunk” – buzdított Ion Proca, aki 
beszéde végén magyarul is áldott ka-
rácsonyt kívánt.

Kinevezéséhez először Borboly 
Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnö-
ke gratulált, megemlítve, hogy a me-
gyei önkormányzati képviselő-testü-
letben is jól tudtak együtt dolgozni, 
és további jó együttműködésre szá-

mít. Petres Sándor alprefektus szin-
tén eredményes közös munkára szá-
mít, egyúttal megköszönte a korábbi 
prefektus, a hét évig tisztségben levő 
Jean-Adrian Andrei tevékenységét. 
Az eseményen jelen lévő volt prefek-
tus úgy értékelte, az intézményben jó 
közösség dolgozik, utódjának pedig 
bölcsességet, nyitottságot és megér-
tést kívánt, átadva neki egy román 
zászlót is. Ráduly Róbert Kálmán 
csíkszeredai polgármester szerint 
Proca az első liberális prefektus Har-
gita megyében, és kevesen vannak, 

akik a kezdetektől liberálisok, mint 
ő. „Régóta ismerem ezt az embert, 
még 1989 előttről, és azóta sem válto-
zott meg. Azt kívánom, hogy ne vál-
tozzon meg, maradjon ugyan olyan, 
mint akit eddig is ismertünk és sze-
rettünk” – mondta a városvezető. 
Potozky László, a Polgár-Társ Alapít-
vány igazgatója egykori általános is-
kolai diákként mesélt Procáról, fi atal 
tanáráról, akit született liberálisnak 
nevezett, és aki a kommunizmusban 
gitárral jött órát tartani, és olasz da-
lokat énekelt.

Népszerű Hargita megye új prefektusa




