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ISZLAI KATALIN

A világjárvány miatt a hagyo-
mányostól eltérő módon 
indult a tanév hétfőn az ok-

tatási intézményekben, de ettől el-
tekintve a csíkszeredai József Attila 
Általános Iskola emléket kívánt állí-
tani az általuk ünnepelt hármas év-
fordulónak: a járványügyi előírások 
tiszteletben tartásával egy szobo-
ravatással egybekötött tanévnyitót 
tartottak. Névadójuk születésének 

115., az iskola himnuszaként 
számontartott Kertész leszek 
című vers megírásának 95., 
illetve a tanintézmény ala-
pításának 30. évfordulója 
alkalmából egy fi atal József 

Attilát ábrázoló ülőszobrot 
helyeztek el az iskola előtti lépcsőn.

Veszélyben az oktatási rendszer?

Az átadón Ferencz-Salamon Alpár 
iskolaigazgató és Borbáth Erzsébet 
alapító, korábbi igazgató beszéltek 
József Attila életútjáról, költészeté-
ről és szellemi hagyatékáról, majd 
Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda 
polgármestere szólt a jelenlévőkhöz. 
Mint mondta, március óta nehéz 
időket élünk, és szétesőben vannak 
a lényeges, családot, közösséget 
összetartó elemek. Szerinte veszély-
be került az utolsó olyan rendszer, 
amely a hagyományos értékek men-
tén összetartja a közösséget, mégpe-
dig az oktatási rendszer. „Ezért frap-
páns válasz az, amit a József Attila 

közössége ezzel a szoborral jelez: az 
oktatás elárvulófélben van. Ha nem 
vagyunk ott, ha nem vigyázunk rá, 
ha nem látjuk a lényegét, ha nem 

segítjük azt, ami számít, akkor ez is 
kiürül, mint megannyi más. Hiába 
újítunk, szerelünk fel iskolákat, ha 
nincs benne élet. Ha a gyerekeink ott-

hon ülnek, akkor ez nem több, mint 
egy nagy kongó, üres épület, amiből 
a legfontosabb hiányzik: a közösség 
maga” – mutatott rá Ráduly.

Kivételes esemény

A továbbiakban Tóth László, Ma-
gyarország Csíkszeredai Főkonzulá-

tusának vezetője arról beszélt, hogy 
a hétfői tanévnyitókat beárnyékolta 
a világ egészét megrázó járvány-
helyzet és az abból fakadó bizonyta-
lanság. „Ilyen körülmények között 
kivételes esemény, üdítő színfolt a 
mai szoboravató, ami örömre és bi-
zakodásra ad okot. A mai háromszo-
ros évforduló remek alkalom, hogy 
emlékeztessük magunkat: József 
Attila nélkül mi mindannyian jóval 
szegényebbek lennénk. Nem tud-
nánk azt például, hogy a távolságot, 
mint üveggolyót, megkaphatjuk, 
vagy azt, hogy a villamos álmában 
csönget egy picit. Neki köszönhe-
tően tudjuk azt is, hogy a bársony 
nesz inog, vagy hogy a lágy meleg-
ben tapsikolnak a jázminok. Szinte 
lehetetlen is volna megannyi káp-
rázatos képét, metaforáját felidézni. 
Ezek számtalanja emlékeztet minket 
arra, hogy a magyar anyanyelvűek 
világa most már mindig József Atti-
lául is szól” – emelte ki a főkonzul. A 
köszöntőbeszédek után az iskola kó-
rusának előadása közben a polgár-
mester és a főkonzul leleplezték a 
szobrot, majd a történelmi egyházak 
képviselői megáldották azt. A Csík-
szereda első ülő- és gyermekszob-
rának számító alkotás létrejöttét a 
magyar kormány, a Miniszterelnök-
ség Nemzetpolitikai Államtitkár-
sága, a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. és a csíkszeredai önkormány-
zat támogatta. A szobor Berze Imre 
székelyudvarhelyi szobrászművész 
és Sánta Csaba szovátai öntőmester 
munkáját dicséri. 

A tanévnyitók üde színfoltja
József Attila-szobrot avattak a költő nevét viselő csíkszeredai iskolánál

KOVÁCS ATTILA

Soha nem várták még ennyire a 
szülők az iskolakezdést, mint 

most – ez a véleménye Ráduly Ró-
bert Kálmánnak. Csíkszereda pol-
gármestere ezt hétfői sajtótájékoz-
tatóján fogalmazta meg. Szerinte 
a szülői közösség részéről elvárás 
volt, hogy hagyományos módon kez-
dődjön az iskola, igaz, a korábban 
közölt besorolás szerint Csíkszere-
dában a sárga tanévkezdési forga-
tókönyvet kénytelenek alkalmazni 
a tanintézetek, noha a város a fo-

lyamatos iskolai jelenlétet lehetővé 
tevő zöldre készült. „Azt gondoljuk, 
hogy ez a természetes állapot, meg 
kell találnunk annak lehetőségét, 
hogy minél több diák járjon iskolá-
ba’’ – fejtette ki.

Ünnepségeket tartottak

A városvezető nem ért egyet azzal 
a központi intézkedéssel, hogy az 
iskolák ünnepi tanévnyitóját idén 
nem engedélyezték, úgy fogalma-
zott, hogy az oda nem illő szabá-
lyokra, korlátozásokra a társada-
lomnak értelmes választ kell adnia. 
Ezzel arra utalt, hogy az iskolák 

többsége évfordulókhoz köthető 
ünnepségekkel, szentmiséken, is-
tentiszteleteken való részvétellel 
helyettesítette az ünnepi tanévnyi-
tót, illetve az alsó és felső tagozatos 
diákokat különböző időpontokra 

hívták. Szerinte a tanévkezdés kö-
zösségi örömét nem szabad elvenni 
a gyermekektől. „Ne hagyjuk, hogy 
bábuként kezeljenek, mert az új vi-
lágrend ezt szeretné elérni. Hiába 
újítunk fel iskolákat, a lényeget a 

diákok és tanárok közössége adja” 
– hívta fel a figyelmet.

Elhalasztott kezdés

Újságírói kérdésre a polgármester 
elmondta, a sárga tanévkezdési for-
gatókönyv miatt egyelőre nem nyi-
tották meg a Márton Áron 
Tehetséggondozó Központ 
kollégiumát a diákok előtt. 
Mivel a 72 férőhelyesre kor-
látozott intézmény mind-
össze 8 végzős diáknak ad 
helyet, a többiek kisebbek, 
és számukra hibrid oktatást 
biztosítanak, a zöld forgatókönyv 
életbe lépéséig a kollégium tevékeny-
sége szünetel.

• Felavatták Csíkszereda első ülő- és gyermekszobrát a József Attila Általános Isko-
lánál, amelynek névadója a tanintézmény előtti lépcsőn ülve várja majd a diákokat a 
rendhagyó tanévben. Az alkotással egy hármas évfordulónak kívántak emléket állítani.

Gyermekkori szobor József Attiláról. A költő 
nevét viselő tanintézmény háromszoros 
évfordulót ünnepelt

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Kifogásolja a tiltást Csíkszereda polgármestere
• Nem tartja jónak az ünnepi tanévnyitók tiltását 
Csíkszereda polgármestere, aki szerint a közösségi 
ünneptől nem szabad megfosztani a diákokat. A város 
zöld tanévkezdési forgatókönyvre készült, de egyelőre 
el kell fogadni a korlátozásokat.

Csíkszeredai tanévnyitó ünnepség. 
Szükség van közösségi rendezvényekre
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