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Bíróság kötelezett arra egy 
magyar anyát Kolozsváron, hogy 
adja román óvodába a román 
apától származó gyermekét. 
A jogtanácsosként tevékenyke-
dő kincses városi nő nem tudja 
elfogadni az ítéletet, mivel neki 
sem származott hátránya abból, 
hogy magyarul tanult, ezért foly-
tatja a pereskedést.

 » KRÓNIKA

A kolozsvári bíróság arra köte-
lezett egy magyar anyát, hogy 
adja román óvodába a román 

apától származó gyermekét – számolt 
be szerdai számában a Făclia című 
Kolozs megyei napilap. A korábban 
élettársi kapcsolatban lévő szülők 
között megromlott a kapcsolat, és a 
bíróság honlapján elérhető adatok 
szerint pereskedtek egymással a gyer-
mek elhelyezéséért. A bíróság azt ren-
delte el, hogy a gyermek az édesanyá-
nál marad, a hét bizonyos napjain 
azonban az édesapa veheti magához.

Az ügyvédi irodát működtető apa 
a Făclia napilapnak elmondta: azért 
fordult ismét a bírósághoz, mert a há-
roméves kisfi út az édesanyja magyar 
óvodába kívánta beíratni, és ő ezzel 
nem ért egyet. Érvei között szerepelt 
az is, hogy a román nyelvű oktatás 
több esélyt biztosít a gyermeknek a 
jövőben. Az apa azt is megemlítette, 

hogy így szeretné biztosítani, hogy a 
különben magyar környezetben felnö-
vő gyermek tudjon románul és képes 
legyen vele is kommunikálni. „A gyer-
mek most az édesanyjával és az anyai 
nagyszüleivel él, és csak magyarul 
beszélnek. Ha magyar óvodába járna, 
majd iskolában tanulna, oda jutnánk, 
hogy nem tudnék vele románul be-
szélni. Ugyanakkor ha jól ismeri a ro-
mán nyelvet, jobb esélyei lesznek arra, 
hogy egy színvonalas hazai egyetemen 
tanuljon, ez pedig növeli az esélyeit a 
majdani elhelyezkedésre (…) Ez áll a 

gyermek érdekében” – magyarázta az 
apa, aki gyermeke jogainak óvására 
hivatkozva neve elhallgatását kérte a 
román laptól. A Krónika információi 
szerint egyébként a Szociáldemokra-
ta Párt (PSD) egyik Kolozs megyei ta-
nácsosáról van szó. A férfi  sürgősségi 
eljárást kért az ügyben, hogy az ítélet 
még az óvodai beiratkozás előtt meg-
szülessen. A bíróság a június 25-én 
sürgősségi eljárással kimondott hatá-

rozatában azt is közölte, hogy az ítélet 
helyettesíti a két szülő hozzájárulását 
ahhoz, hogy a gyermeket a kolozsvári 
Bambi óvoda román nyelvű csoportjá-
ba írják be a 2020/2021-es tanévre.

A Krónika által megkeresett édes-
anya elmondta: a gyermekkel mind-
két szülő az anyanyelvén beszélt, ezért 
a kisfi ú egyformán jól beszél románul 
és magyarul. Megjegyezte: a bírósági 
ítélet szerint nem áll a gyermek érde-
kében, hogy mind a családban, mind 
az óvodában csak magyarul beszél-
jen, és román nyelven csak az édesap-
ja látogatási óráiban kommunikáljon. 
Hozzátette: ezt nem tudja elfogadni. 
„Rendkívül zavar az az érvelés: hogy 
nem lesz jövője a gyermeknek, ha ma-
gyar óvodába, magyar iskolába jár. 
Én magyar óvodába, magyar iskolába 
jártam, és ennek ellenére kiváló ered-
ménnyel végeztem el románul ugyan-
azt a jogi egyetemet, mint a gyermek 
édesapja. Jogtanácsosként ugyanúgy 
állok a bíró előtt, mint ő. Semmilyen 
hátrányom nem származott abból, 
hogy magyarul tanultam. Sőt az válik 
igazán a gyermek hasznára, ha két 
kultúrát ismer meg. A magyar kultúra 
megismerésére pedig akkor van esé-
lye, ha magyar óvodába, magyar is-
kolába jár. A román kultúrát a magyar 
oktatási intézményekben is megisme-
ri” – nyilatkozta az édesanya. Hozzá-
tette: a sürgősségi eljárással született 
bírósági határozat a jelenlegi tanévre 
vonatkozik, és tovább fog pereskedni 
azért, hogy a gyermek magyar óvodá-
ba járhasson.
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Több rendelet,
nagyobb rendetlenség

Oly mértékben szabályozottan, sőt túlszabályozottan 
kellene működnie a járványhelyzet miatt teljesen átala-
kuló iskolarendszernek, hogy a romániai viszonyok is-
meretében első blikkre is sejthető: egyszerűen nem fog 
menni. Mert a most előirányzott, börtönszerű, katonás 
szisztéma legalább olyan szintű rendet és fegyelmezett-
séget kívánna meg, mint amekkora fejetlenség, káosz 
övezi a hazai járványhelyzetet, illetve amekkora zűrzavar 
jellemezte „normál” időkben is a tanügyet. Az elképzelt 
rend és a valóságban tapasztalható káosz pedig a gya-
korlat talaján sajnos összeegyeztethetetlen, sőt utóbbi 
lehetetlenné teszi az előbbi megszületését.

Az egészségügyi és oktatási minisztérium – megvár-
va és mintául véve más európai országok tanévkezdési 
stratégiájának megjelenését – megrajzolta az iskolai 
mindennapok hihetetlenül bonyolult, szövevényes és 
gyakorlatban sok tekintetben kivitelezhetetlen terveze-
tét. És ehhez kellene igazodnia szeptember közepétől 
gyereknek, tanárnak, szülőnek, iskolának.

Az előírások szövevényét tartalmazó „kisokosról” a 
vak is láthatja, hogy a szabályokat mind-mind betartani 
képtelenség lesz mind a felnőtteknek, mind a gyerekek-
nek. Még akkor is kivitelezhetetlen lenne, ha társadal-
munk következetesség, fegyelmezettség, felelősség-
tudat tekintetében felnőttebb lenne, és ha az ország 
vezetése a járvány eddigi féléve alatt azt bizonyította 
volna: bár megközelítőleg képes észszerű, megbízható 
döntéseket hozni. De sajnos nem ez történt. Ugyanakkor 
amiatt is kétes a tervezet gyakorlati megvalósítása, mert 
az új szabályrendszer kicsi gyerekekre, határaikat fesze-
gető kiskamaszokra, lázadó nagykamaszokra vonatko-
zik, akiknek amúgy sem volt problémamentes alkalmaz-
kodniuk a következetességet, észszerű rugalmasságot, 
gyermekközpontúságot sok esetben nélkülöző iskolai 
élethez. Hát vajon mi lesz akkor, amikor a megszokott 
koordináták megszűnnek? Amikor az eddigi rend(etlen-
ség) fenekestől felfordul, átadva a helyét egy még sűrűb-
ben gomolygó káosznak?

Sokan úgy érzékelik, hogy a hazai döntéshozók ez-
zel a bonyolult tanévkezdési előírásköteggel mintegy 
áthárítják a felelősséget az iskolákra, pedagógusokra, 
szülőkre, sőt a gyerekekre. Nyilván mindenki tudatá-
ban van annak, hogy a kormány, a minisztériumok jó fél 
éve nincsenek könnyű helyzetben, és hogy példátlanul 
összetett, komplikált feladat bár részben megnyugtató 
gyakorlati megoldásokat találniuk a járványhelyzetben. 
Azonban azt is tudjuk, korántsem tettek meg mindent 
annak érdekében, hogy társadalmunkat hiteles dönté-
sekkel, bár részben felkészítsék a pandémia előidézte, 
rendkívüli állapotokhoz való alkalmazkodásra. Ami an-
nál is nehezebb, mert ha magunkba nézünk, kiderül: a 
romániai átlagpolgár még olyan szimplának tűnő sza-
bályokat sem képes betartani, mint amilyen a maszk-
viselés, távolságtartás, vagy ne adj Isten, az olyan po-
fonegyszerű felszólítás, hogy „ne szemetelj”. Hogyan 
várhatnánk el akkor közösségi felelősségvállalás tekin-
tetében jócskán éretlen felnőtt-társadalmunktól és a rá 
bízott gyerekhadtól, hogy megfeleljen egy olyan szöve-
vényes iskolai előírásrendszernek, mint amilyen körvo-
nalazódik? Nem beszélve arról, hogy a „kisokos” ellent-
mondásokat, logikátlan elemeket is tartalmaz. Elég csak 
egyet megemlíteni: a szülők nem léphetnek be az óvoda-
épületbe, a gyerekeket reggel a kapuban fogadja egy al-
kalmazott (apropó, honnan varázsolnak elő az oktatási 
intézmények még több alkalmazottat?), és délben ugya-
nonnan vehetik el a szülők („leadják”, majd „elveszik” 
a kis óvodást, mint egy lélektelen csomagot?). És vajon 
nem édes mindegy, hogy a szülő bemegy-e az oviba 
vagy sem, miután egyazon háztartásban él a gyerekével?

Szóval az összevisszaság egyre sűrűbb, az iskolai 
életet szabályozni kívánó tervezet pedig várhatóan to-
vább fogja növelni a káoszt. És mivel a járványhelyzet 
egyik legfőbb hozadéka a kiszámíthatatlanság, persze 
hogy nem tudni, az egyes települések, iskolák, osz-
tályok, sőt egyének esetében mit rejteget a tanév új 
szabályok szerinti megszervezése. Egyvalami azonban 
bizonyosnak látszik. Éspedig, hogy több mint két és fé-
lezer éve változatlanul igaza van Konfuciusznak. A kínai 
bölcs meglátása ugyanis ma is kristálytiszta tükröt tart 
elénk: „minél több a rendelet, annál nagyobb a rendet-
lenség”. Sajnos úgy tűnik, nekünk is a rendetlenség-
ben kell élnünk. És túlélnünk.
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 » „Rendkívül zavar az az ér-
velés: hogy nem lesz jövője a 
gyermeknek, ha magyar óvo-
dába, magyar iskolába jár. 
Én magyar óvodába, magyar 
iskolába jártam, és ennek 
ellenére kiváló eredménnyel 
végeztem el románul ugyan-
azt a jogi egyetemet, mint a 
gyermek édesapja.”
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 » MUNKATÁRSUNKTÓL

Végh Sándor Szilágy megyei alp-
refektusi tisztségéből való ideig-

lenes felfüggesztését kérte, miután 
a sajtó meglebegtette, hogy ittasan 
balesetezhetett Zilah utcáin. Erről 
egymondatos sajtóközleményben 
adott hírt Facebook-oldalán a Szilágy 
megyei prefektúra. A bejelentés sze-
rint Végh Sándor 2020. szeptember 

elsején nyújtotta be ez irányú kérését. 
Amint arról beszámoltunk, helyi saj-
tóhírek szerint ittasan balesetezhetett 
vasárnap Végh Sándor, Szilágy me-
gye alprefektusa. A Szilágy megyei 
rendőrség közlése szerint vasárnap 
13.34-kor egy zilahi férfi , aki autójával 
a helyi Simion Oros utcában autózott, 
nekiütközött egy fém oszlopnak. Az 
ellenőrzések során kiderült, a sofőr 
által kilélegzett levegő alkoholtartal-

ma elérte az 1,15 milligramm/litert. 
A rendőrség alkohol vagy más szerek 
hatása alatti gépjárművezetés miatt 
indított bűnvádi eljárást az ügyben. 
Végh Sándor – aki Florin Florian távo-
zása után tavaly novemberben ideig-
lenesen átvette a prefektusi tisztséget 
– 2012 és 2016 között az RMDSZ szená-
toraként tevékenykedett, 2010 és 2012 
között pedig Szilágy megye kormány-
megbízottja volt.

Felfüggesztését kérte a magyar alprefektus
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Félrenyelt. Végh Sándor 2012 és 2016 között az RMDSZ szenátoraként tevékenykedett




