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Kilenc tantárgyból nincsenek 
tankönyveik a magyar anyanyel-
vű hetedik osztályos diákoknak, 
de a tanfelügyelőségek már a 
2020–2021-es tanévre is rendel-
hetnek kiadványokat. Továbbra 
se oldódtak meg a hét éve tartó 
tankönyvnyomtatási bonyodal-
mak, amelyeket az új tantervre 
történő áttérés okoz.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

M ár több mint egy hónapja 
elkezdődött a 2019–2020-
as tanév második féléve, 

de a magyar nyelven tanuló hete-
dikes diákoknak kilenc tantárgy-
ból még mindig nincs tankönyvük. 
Lapunk kérésére Demeter Levente 
Hargita megyei főtanfelügyelő ösz-
szesítést küldött, eszerint a hete-
dikes magyar diákoknak még min-
dig nincsen tankönyvük számos 
tantárgyból. Ilyen a kémia, zene, 
képzőművészeti nevelés, a román 
nyelv és irodalom, a matematika, 
Románia történelme, az unitárius 
vallás, a testnevelés, valamint a 
társadalmi nevelés.

 Mit kell nélkülözniük?
A tanévkezdés óta mindössze a 
tantárgyak fele esetében kapták 
kézhez nyomtatott formában a tan-
anyagot a diákok. Ez kilenc tantár-
gyat jelent, igaz, ez napokon belül 
tízre bővül, ugyanis múlt héten a 
tanfelügyelőség megrendelhette 
a magyar nyelvű társadalmi neve-
lés tankönyvet. Az intézmény tan-

könyvbeszerzésért felelős munka-
társa arról tájékoztatta lapunkat, 
hogy a kiadótól már ígéretet kap-
tak, napokon belül kiszállítják a 
kiadványokat. A román anyanyelvű 
hetedikes diákok tankönyvei ese-
tében némiképp eltérő a helyzet. 
A nyomtatott oktatási segédesz-
közök többsége már megérkezett, 
mindössze a testnevelés, illetve a 
történelem tantárgy esetében kell 

nélkülözniük a nyomtatott tan-
anyagot, de utóbbinál csak pár 
napig, ugyanis arra múlt héten 
szintén leadhatta a megrendelést a 
tanfelügyelőség. Két tantárgy – az 
unitárius vallás, valamint a testne-
velés – esetében még az oktatási 
minisztérium honlapján sem jelen-
tek meg a tankönyvek, így azoknak 
vélhetően még el sem kezdődött a 
nyomtatása.

NINCSENEK MEG AZ IDEI OKTATÁSI KIADVÁNYOK, DE MÁR MEGRENDELHETŐ A JÖVŐ TANÉVRE A NYOMTATOTT TANANYAG

A tankönyvek fele a második félévre sem készült el

Újabb szállítmány érkezik, de nyolc tantárgy esetében továbbra is hiányzik a nyomtatott tananyag
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Rendelhetik a következőt
Eközben azonban – amint azt a 
megyei tanfelügyelőség munka-
társától megtudtuk – a minisz-
térium átiratban tájékoztatta a 
tanfelügyelőségeket, hogy le-
adhatják a megrendeléseket a 
következő, tehát a 2020–2021-es 
tanév több tankönyvére is a 1–7. 
osztályos diákok esetében. Az 
igényléseket csak akkor nyújt-
hatják be, amikor a szaktárca 
megnyitja honlapján ezt a lehető-
séget. Így már zajlik a jövő tanév 
tankönyveinek a megrendelése, 
miközben az aktuális tanévben 
a nyomtatott tananyagnak a fele 
még hiányzik a kisebbségi okta-
tásban. Mint ismert, a jelenleg 
hetedik osztályos diákgeneráció 
előkészítő osztály óta minden 
esztendőben tankönyvek nélkül 
kezdte a tanévet, az évek óta is-
métlődő problémát tehát rendre 
ugyanaz az „áldozatévfolyam” 
szenvedi meg. Ennek az az oka, 
hogy a 2011-es tantervreform 
idején előkészítő osztályos kis-
diákokként ők voltak az első 
évfolyam, amelyet az új tanterv 
alapján kezdtek oktatni, az új 
tankönyvek kinyomtatására ki-
írt közbeszerzési eljárások pe-
dig rendre elhúzódnak a kiadók 
fellebbezései miatt. Ez azóta 
évente megismétlődik, így sose 
készülnek el időben a tanköny-
vek. A legrosszabb helyzetben a 
kisebbségi nyelveken tanuló diá-
kok vannak: mivel a tananyagot 
le kell fordítani, ezekbe az isko-
lákba még később érkeznek meg 
a nyomtatott oktatási segédesz-
közök.

 » A jelenleg 
hetedik osztá-
lyos diákgene-
ráció előkészítő 
osztály óta 
minden eszten-
dőben tanköny-
vek nélkül kezdte 
a tanévet.

 » BÍRÓ BLANKA

Egyértelmű, hogy a 2021-es nép-
számlálás kitűzött célja, hogy 

kijöjjön a több mint húszmillió ro-
mániai lakos, és ezt keresztül is vi-
szi a kormány – hívta fel a fi gyelmet 
pénteki sajtótájékoztatóján Márton 
Árpád. Az RMDSZ Kovászna megyei 
parlamenti képviselője rámutatott, 
a Hivatalos Közlönyben megjelent a 
2020/1-es, népszámlálásra vonatko-
zó sürgősségi kormányrendelet, eb-

ben az szerepel, hogy az összeírásra 
három szakaszban kerül sor. Az első 
szakaszban lesz az önmegszámlálás, 
amikor online mindenki megtalálja a 
saját összeírólapját, amit előre kitöl-
tenek a hatóságok, azt kell megnyit-
ni, átnézni, esetleg kijavítani, és visz-
szaküldeni. A második szakaszban a 
számlálóbiztosok keresik meg azo-
kat, akik nem küldtek be internetes 
űrlapot, tehát nem számlálták meg 
magukat. Ez a szakaszinterjú formá-
jában zajlik majd, akárcsak a 2011-es 

népszámlálás során. A politikus a 
harmadik szakaszt találja „érdekes-
nek”, mert ez szerint azokat, akik 
nem küldték vissza az adatlapot, és a 
számlálóbiztosok sem találtak meg, 
a rendelkezésre álló „statisztikai és 
adminisztratív adatbázisokból” írják 
be. Meglátása szerint elképzelhető, 
hogy a választói névjegyzékből is 
dolgoznak, de arra nem tér ki a kor-
mányhatározat, hogy pontosan mi-
lyen forrásokra támaszkodnak. Fel-
merülhet, hogy olyan személyek is 

bekerülnek, akik elhunytak, vagy rég 
nem az adott településen élnek. Már-
ton Árpád szerint ezeket a kérdéseket 
akkor kell tisztázni, ha a jogszabály a 
parlament elé kerül. A rendelet sze-
rint a népszámlálás során felmérik a 
lakosság számát, területi eloszlását, 
demográfi ai, gazdasági és társadalmi 
szerkezetét, felmérik a háztartásokra 
vonatkozó adatokat, a lakhatási kö-
rülményeket, az épületek állagát, 
hogy országos és európai hivatalos 
statisztikákat lehessen szolgáltatni.

„A népszámlás célja, hogy kijöjjön több mint húszmillió lakos”

 » Felmerül-
het, hogy olyan 
személyek is 
bekerülnek, akik 
elhunytak, vagy 
rég nem az adott 
településen 
élnek.




