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Erdélyi távfűtésrendszereket
korszerűsítenek
Nagyvárad, Gyergyószentmiklós 
és Dornavátra távfűtési rendsze-
reit újítják fel a fejlesztési, köz-
igazgatási és közmunkálatokért 
felelős minisztérium által odaítélt 
összegekből – jelentette be Cseke 
Attila. A fejlesztési miniszter csü-
törtökön elmondta: 134 millió lejt 
kap a nagyváradi önkormányzat a 
jelenlegi kazán helyett működő új 
hőgenerátor megépítésére, további 
12 millió lejt a gyergyószentmiklósi 
önkormányzat a távfűtési rendszer 
felújítására, illetve közel 57 millió 
lejt a dornavátrai önkormányzat. 
A munkálatokat két éven belül kell 
befejezni, a szerződéseket a napok-
ban írták alá. Cseke közölte, jobb, 
modernebb melegvíz- és fűtésrend-
szert biztosíthatnak a lakóknak.

Fertőzésben elhunyt
egy 38 éves polgármester
Elhunyt 38 éves korában a Fehér 
megyei Metesd (Meteş) község pol-
gármestere. Dan Cosmin Opruţát 
nemrég koronavírus-fertőzéssel 
diagnosztizálták. A második 
mandátumát töltő liberális elöljáró 
állapota néhány nappal ezelőtt 
súlyosra fordult, intenzív terápi-
ás ellátásra volt szüksége. Nem 
szerepelt krónikus betegként vagy 
más kórban szenvedő páciensként 
az orvosi nyilvántartásban. Opruţa 
a marosvásárhelyi kórházban halt 
meg csütörtökre virradóra. Az 
Agerpres hírügynökség szerint a 
férfi  nős volt, egy kisfi ú édesapja.

Főbe lőtte magát egy rendőr
Lőtt fejsebbel találtak rá kollégái 
egy 24 éves rendőrre a Kovászna 
megyei Barót rendőr-főkapitány-
ságon; az első vizsgálatok szerint 
öngyilkossági kísérletről van szó. 
A megyei rendőr-főkapitányság 
szerint a fi atalember életben volt, 
amikor csütörtökön reggel ráta-
láltak. A helyszínre siető mentők 
elsősegélyben részesítették, de 
már súlyos, önkívületi állapotban 
szállították kórházba, ahol az 
orvosok erőfeszítése ellenére az 
életét már nem sikerült megmen-
teni. A férfi  2019 óta áll a megyei 
rendőrség alkalmazásában. A 
sepsiszentgyörgyi ügyészség vizs-
gálatot indított az ügyben, az első 
feltételezések szerint öngyilkossá-
gi kísérletet követett el a rendőr, 
indítéka ismeretlen.

Gyorstesztnek vetik alá
a tünetes diákokat
A beteg gyerekeket ne enged-
jék óvodába, iskolába – kérik a 
szülőktől a bukaresti egészség-
ügyi minisztérium illetékesei. 
Andreea Moldovan, a tárca 
államtitkára bejelentette, amint 
kinyitnak a tan intézetek, a légúti 
megbetegedés tüneteit mutató 
tanulókat – mint ahogy egyéb-
ként a pedagógusokat is – gyors-
tesztelésnek vetik alá. Moldovan 
felhívást intézett a szülőkhöz: ha 
elkezdődik a jelenléti oktatás, ne 
engedjék gyermeküket iskolába, 
ha légúti betegség tüneteit észle-
lik náluk. A szülőket és a házior-
vost egyaránt tájékoztatni fogják, 
ha a tesztelés eredménye pozitív 
lesz, és jelenteni fogják a megyei 
közegészségügyi igazgatóságnak.

A MAGYAR OKTATÁSI KÍNÁLATBAN SZÁMOS TERÜLET HIÁNYOS AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÉKHOZ KÉPEST

Alacsony a magyarul tanulók aránya

Az elemi és általános iskolai képzésben 5,5 százalékos a magyar nyelven tanulók aránya

Jelentősen alulreprezentált a 
romániai középiskolákban ma-
gyar nyelven tanulók aránya: 
miközben az elemi és általános 
iskolai képzésben 5,5 százalé-
kot tesznek ki, addig a 9–12. 
osztályban ez az arány már 
alig 3,8 százalék. A hároméves 
szakiskolai képzésben eközben 
kiemelkedőnek tekinthető a 
magyarul tanulók aránya az Er-
délystat friss felmérése szerint.

 » KRÓNIKA

R ománia 929 tanintézetében 
működött magyar tannyelvű 
osztály a 2019/2020-as tanév-

ben, ezekben mintegy 119 ezer diák 
tanult, mintegy kétharmaduk pedig 
kizárólag magyar nyelvű osztályok-
kal rendelkező iskolákba járt – derül 
ki az Erdélystat statisztikai szolgálat 
által csütörtökön közzétett, a romá-
niai magyar iskolahálózat szerkeze-
tét és főbb jellemzőit górcső alá vevő 
elemzéséből.

Alul- és felülreprezentálva
A frissen nyilvánosságra hozott adat-
sorok alapján a romániai iskolák 9,5 
százalékában van magyar nyelvű 
képzés, a magyar nyelven tanulók 
aránya a közoktatásban 4,9 százalé-
kos. Ez oktatási szintenként eltérő: az 
elemi és általános iskolai képzésben 
5,5 százalékos, középiskolai szinten 
viszont már jelentősen alulrepre-
zentáltak a magyar nyelven tanulók, 
arányuk csupán 3,8 százalék (a hi-
vatási-vokacionális képzésben 7,5; 
az elméleti osztályt végzők esetében 
3,9; szakközépiskolai szinten pedig 
csupán 2,9 százalékos).

A hároméves szakiskolai kép-
zésben kiemelkedőnek tekinthető 
a magyarul tanulók aránya (6,2 
százalékos), a gimnázium utáni, 
úgynevezett felsőfokú techniku-
mi szakképzésben viszont csupán 
1150-en tanultak magyarul (1,3 
százalék). Magyar nyelvű elemi 
oktatás 831 iskolában, általános 
iskolai osztály pedig 507 oktatási 
helyszínen van. Magyar középisko-
lai oktatás 126 tanintézetben zajlik: 
71 iskolában elméleti, 37 iskolában 
hivatási, 59 iskolában pedig szak-
középiskolai képzés, miközben 
szakiskolai képzés 61 intézetben, 

gimnáziumi utáni oktatás pedig 16 
helyszínen van.

Hol tanulnak a magyar diákok?
A magyar nyelven tanuló diákok 
mintegy kétharmada (65,7 százaléka) 
kizárólag magyar nyelvű osztályok-
kal rendelkező iskolákba jár, a vegyes 
tannyelvű iskolákba járók aránya 
Szilágy, Beszterce-Naszód, Maros, 
Brassó és Szatmár megyékben ki-
emelkedő. A kizárólag magyar isko-
lába járó diákok aránya értelemsze-
rűen Székelyföldön a legmagasabb 
(85 százalék), viszont a szórványré-
giókban is jelentősnek tekinthető: 
Bánságban 77 százalék, Dél-Erdély-
ben 60 százalék, Észak-Erdélyben 57 
százalék. A magyar oktatási hálózat 
jelentősen fragmentált, magyar nyel-
vű képzés még a 200–300 magyar 
lakossal rendelkező településeken 
is gyakori. Ennek elsődleges oka a 
magyar népesség területi eloszlása 
Erdélyen belül – húzzák alá az elem-
zés készítői. Mint rámutatnak, a frag-
mentáltság azt is jelenti, hogy a ma-
gyarul tanuló diákok a kisebb méretű 
iskolákban felülreprezentáltak: 30 
százalékuk 200 főnél kisebb létszá-
mú iskolákba jár (szemben a romá-
niai diákpopuláció 21 százalékával), 
további 29 százalékuk pedig 200–499 
fős intézményekbe (ez országosan 
22,5 százalék). A nagyobb iskolák-
ban a magyarul tanulók jelentősen 
alulreprezentáltak, csupán 16 szá-
zalékuk látogat 800 főnél nagyobb 

oktatási helyszíneket, szemben az 
országos 35 százalékkal. Szintén ez-
zel függ össze, hogy a magyar okta-
tási hálózaton belül jelentős arányú 
az összevont osztályokban történő 
oktatás. A több osztálycsoport egy-
idejű jelenlétével zajló osztott kép-
zés leginkább alapfokon jellemző, a 
magyar elemisek mintegy egyötöde 
(21 százaléka, azaz 10 580 tanuló), 
illetve az általános iskolások 9 szá-
zaléka szimultán oktatásban része-
sül. Az alacsony létszámú magyar 
osztályok alapvetően a szórvány-
megyékben jellemzőek, helyenként 
az elemi osztályosok akár többsége 
szimultán oktatásban vesz részt 
(Fehér megye 61 százalék, Beszter-
ce-Naszód 49 százalék, Hunyad és 
Arad 36 százalék, Máramaros 35 
százalék, Temes 33 százalék, Sze-
ben 31 százalék).

Az Erdélystat elemzése ugyanak-
kor arra is ráirányítja a fi gyelmet, 
hogy a magyar oktatási kínálat-
ban számos terület hiányos, leg-
alábbis az országos választékhoz 
képest. A magyarul tanulók alul-
reprezentáltak a fi lológia, de rész-
ben a matematika–informatika és 
társadalomtudományi képzésben 
(gimnáziumok), a testnevelési 
osztályokban (hivatási képzés), a 
mechanika, élelmiszeripar, kör-
nyezetvédelem, közgazdaságtan 
szakokon (szakközépiskolák), il-
letve az egészségügyi asszisztensi, 
ápolói képzésben.

 » Szakisko-
lai képzésben 
kiemelkedőnek 
tekinthető a 
magyarul tanu-
lók aránya (6,2 
százalékos), 
a gimnázium 
utáni, úgyneve-
zett felsőfokú 
technikumi 
szakképzésben 
viszont csupán 
1150-en tanultak 
magyarul (1,3 
százalék).
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 » HAJNAL CSILLA

E lkezdték a marosvásárhelyi Bolyai 
Farkas Gimnázium és a Reformá-

tus Kollégium főépületének felújí-
tását, miután az Erdélyi Református 
Egyházkerület (EREK) megkapta a 
munkálatok elvégzéséhez szükséges 
építkezési engedélyt. Az EREK 2009 
óta tervezi az épületegyüttes felújí-
tását, amelyet többek között eddig 
telekkönyvi akadályok miatt sem tu-
dott elkezdeni. Tavaly december vé-

gén megkapta az engedélyeket, így 
elkezdődhetett a felújítás, amelyet 
szakaszosan visznek véghez – tudtuk 
meg Ballai Zoltántól, az egyházkerü-
let gazdasági tanácsosától. Az épület 
felújítását végző fővállalkozó a széke-
lyudvarhelyi Lukács Alpins vállalko-
zás. Az egyházkerület korábban már 
felújíttatta az iskola valamikori inter-
nátusának épületét. Mátéfi  István, a 
Bolyai igazgatója reméli, nem fogja 
nagymértékben befolyásolni az eset-
leg megkezdődő tanítást a felújítás, 

ami a tervek szerint nem egyszerre 
fog történni. A beiskolázási szám nem 
változott a Bolyaiban, idén is hét osz-
tályt terveztek kilencedikbe – ez még 
azelőtt történt, hogy országos szinten 
változott volna a létszámkorlátozás. 
„Kihangsúlyoztam a tanfelügyelő-
ségen, hogy nagy az igény a bolyais 
osztályokra a felmérések szerint, több 
mint száz túljelentkezőnk volt, tizen-
egy osztályra lenne igény. Így nem 
csökkentik a bolyais osztályok szá-
mát” – fejtette ki az igazgató.

Felújítják a marosvásárhelyi Bolyai-iskola épületét

 »  A beisko-
lázási szám 
nem változott a 
Bolyaiban, idén 
is hét osztályt 
terveztek kilen-
cedikbe.




