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Váratlan helyzet előtt
Egy hónapos tavaszi vakáció várható, egy héttel kitolódna a tanév

H A J N A L  C S I L L A

T iltakozó nyilatkozatot adott 
át a Szülői Szervezetek Or-
szágos Szövetsége és a Ma-

gyar Szülők Szövetsége Románia 
tanügyminiszterének, amelyben 
határozottan kiállnak a tanév 
szerkezetének miniszteri rendelet-
tel való módosítása ellen. Kedden 
este ugyanis Sorin Cîmpeanu mi-
niszter közölte, a tavaszi szünet 
meghosszabbítását helyezi kilátás-
ba úgy, hogy a vakáció a nyugati 
kereszténység húsvéti ünnepétől 
az ortodox húsvétig, vagyis áp-
rilis 2-ától május 4-éig tartson. A 

tanév szerkezetének meg-
változtatása a nyolcadiko-
sok képességvizsgáinak és 
a középiskolás felvételik 
időpontjának átütemezését 
is maga után vonta volna a 
keddi bejelentés szerint. A 
szülők és diákok képvisele-
teinek tiltakozása nyomán 

azonban más javaslattal állt 
elő a miniszter szerdán: a végző-
sök vizsgáit nem halasztja el, ma-
radna az eredeti időpont, de egy 
héttel hosszabb lesz a tanév, azaz 
június 25-éig tartana. A tavaszi va-
káció viszont kitolódna két héttel. 
Az Edupedu.ro oktatási szakpor-
tálnak adott szerdai interjújában 
a miniszter kifejtette, csütörtökre 
hívta össze a szülői és diákszer-
vezetek képviselőit konzultálás 
céljából.

Negatív hatással lenne 
a nyolcadikosokra

A Szülői Szervezetek Országos Szö-
vetsége megdöbbenéssel értesült a 
sajtóból az oktatási minisztérium 
határozatáról, amelyet úgy hoztak 
meg, hogy a szociális párbeszéd-
ben részt vevő partnerekkel előze-
tesen nem egyeztettek, pedig azt 
az oktatási törvény 80-as cikkelye 
előírja – olvasható a szülők képvi-
seletének nyilatkozatában. „Nem 
értjük, hogy az oktatási minisztéri-
um miért hozta meg ilyen rövid idő 
alatt ezt a döntést, amely negatív 
hatással van a diákok azon gene-
rációjára, akik idén országos ké-
pességfelmérő vizsgákon vesznek 
részt. Egy olyan generáció, amelyet 
a tanulmányok kilenc éve alatt 
megfosztottak a tankönyvektől, 
megfelelő tantervektől” – írták a 
szülők a beadványukban. Megjegy-
zik, a két héttel meghosszabbított 

tavaszi szünet kiesést okoz az okta-
tási folyamatban, a tanárok felzár-
kóztató tevékenységre vonatkozó 
terveit is felforgatja.

Elszántak akár a jogi lépésekre is

A Magyar Szülők Szövetsége is 
furcsállja a hirtelen tett miniszteri 
bejelentést, hiszen eddig működött 
a kreatív kommunikáció a döntés-
hozók és a civil szervezetek között. 
Bár mindenkinek nem lehet megfe-
lelni, de eddig mindig sikerült egy 
arany középutat találni közösen 

– fogalmazta meg Csíky Csengele, 
a Magyar Szülők Szövetségének 
elnöke. „Az a mód, ahogy tették 
mindezt, törvénytelen és alkot-
mányellenes, nehéz, logikátlan és 
veszélyes helyzetbe hozza a szülőt 
és diákot. Két lehetőség van, ami-
vel meg lehet torpedózni, az egyik 
a nép ügyvédjéhez való folyamo-
dás, illetve amennyiben ez minisz-
teri rendelet formájában is megje-
lenik, és a tanügyi törvényeket és 
az alkotmányt nem tartja be, akkor 
alkotmánybíróságon is meg lehet 
támadni” – sorolta a szövetség el-
nöke a lehetőségeket, amelyekkel 
élhetnek, hogy megakadályozzák 
a bejelentésbe foglaltak megvaló-
sulását.

Nem hirtelen döntés volt

A magyar szülők képviselője arról 
értesült, hogy a miniszteri bejelentés 
egy hosszabb, kormányon és minisz-
tériumon belüli egyeztetésnek az 
eredménye, nem pedig hirtelen tett 
nyilatkozat volt. „Az kezd körvona-
lazódni a Magyar Szülők Szövetségé-
ben, hogy ez egy csapdahelyzet. Mi, 
a civil szervezetek voltunk azok, akik 
kiharcoltuk, hogy a vizsgára álló év-

folyamok jelenléti oktatásban tudja-
nak részt venni. Azt gondoljuk, hogy 
a kormány és a tanügyminisztérium 
nem meri felvállalni, hogy bezárja a 
tanintézményeket a vírus miatt, ezért 
egy olyan csapdahelyzetet állít, ami-
kor a diákok és szülők maguk mond-
ják ki, hogy inkább legyen online, 
mint kényszervakáció és a tanév meg-
hosszabbítása, vizsgák halasztása. Ez 
egy kommunikációs csapdahelyzet, 
erre annyit tudunk reagálni, hogy mi 
mindig is kommunikációs és kreatív 
partnerei voltunk a közoktatásnak, 
és ezután is azok kívánunk maradni, 
azt kérjük, hogy tekintsenek most is 
annak, ne nézzenek ostobának” – fo-
galmazta meg lapunknak a szervezet 
álláspontját Csíky Csengele.

Az áprilisi tetőzést 
mérsékelnék

Novák Csaba Zoltán oktatásügye-
kért felelős szenátor kérdésünkre 
kifejtette, ezek a döntések nem a 
parlamentben születnek, hanem a 
minisztériumban, és ezt nem előz-
te meg parlamenti konzultáció, és 
ezek szerint más típusú konzultá-
ció sem, ami ezt segítette volna. Az 
RMDSZ politikusa valószínűnek 
tartja, hogy a járványügyi szakem-
berekkel konzultáltak a tanügy-
minisztériumban, és azt próbálják 
elérni, hogy a várhatóan áprilisra 
tetőző fertőzéseket mérsékeljék. „A 
szülők felháborodását jogosnak tar-
tom olyan szempontból, hogy várat-
lan helyzetek elé állítja őket, de jár-
ványügyi helyzetben ha kivárnák, 
hogy mindenkivel egyeztetni tudja-
nak, akkor valamikor április végé-
re lenne döntés. Inkább az a gond, 

hogy ez egy ad-hoc döntés, és nincs 
világosan vázolva a várható mene-
te, következményei” – véli Novák 
Csaba Zoltán. Hozzátette, indokolt-
nak látta volna, hogy a munkaügyi 
miniszterrel közösen tegyék ezt a 
bejelentést, és térjenek ki benne ar-
ra is, hogy a családok mire számít-
hatnak, mert egyértelmű, hogy több 
tízezer családot érint hátrányosan, 
és nem mindenki tudja megoldani 
a gyerekfelügyeletet. Amennyiben 
sürgősségi kormányrendeletként je-
lenik meg, és bekerül a parlament-
be, akkor van lehetőség módosítani, 
fi nomítani, de a miniszteri rendele-
teken nem lehet, mert az a minisz-
térium hatáskörébe tartozik – muta-
tott rá a szenátor.

Több tízezer családot érint 
hátrányosan a kényszervakáció, 
hiszen nem mindenki tudja 
megoldani a gyerekfelügyeletet
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• A Magyar Szülők Szövetségének képviselői szerint a kormány és a tanügyminisz-
térium nem meri felvállalni, hogy bezárja a tanintézményeket a vírus miatt, ezért 
egy olyan csapdahelyzetet állít, amelyben a diákok és szülők maguk mondják ki, 
hogy inkább legyen online tanítás, mint kényszervakáció és a tanév meghosszab-
bítása. A szülők és diákok tiltakozása után szerdán a miniszter módosított a tanév-
szerkezettel kapcsolatos javaslatain.

Fiatalt gázolt el 
a vonat
Életét vesztette egy 21 éves 
csíkszeredai fiatal, akit vonat 
gázolt el Csíkzsögöd területén 
szerda reggel. A Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság tájékoz-
tatása szerint a tragédia reggel 
kilenc óra körül történt, a fiatalt 
a Tusnádfürdőről Csíkszeredába 
tartó személyvonat gázolta el. 
Az ügyben nyomozást indítottak.

Koncert lesz a Szent 
István-teremben
Kamarazenei hangversenyre 
invitál a Székelyföldi Filharmó-
nia: március 26-án, pénteken 
18 órától Péter Zsuzsanna 
(hegedű), Leitman Kornélia 
(hegedű), Leon Zsolt (brácsa) 
és Zágoni Előd (cselló) ad kon-
certet. Műsoron W. A. Mozart- 
és Komitas–S. Aslamazian-mű-
vek. Az eseményt a Városháza 
Szent István-termében tartják, 
regisztrálni a 0745-031452-es 
telefonszámon szükséges. 
Jegyeket a helyszínen vásárol-
hatnak az érdeklődők.

Tavaszi vásár
Helyi és hagyományos termé-
kek kétnapos tavaszi kiállí-
tását és vásárát rendezi meg 
Csíkszeredában, a Szabadság 
téren és a promenádon Hargita 
Megye Fejlesztési Ügynöksé-
ge. Pénteken és szombaton 
8–18 óra között várják az 
érdeklődőket, akik több mint 
100 termelő portékájából 
választhatnak.

Lomtalanítás
A Csíkszeredai Polgármesteri 
Hivatal, valamint az Eco-Csík 
regionális hulladékgazdálko-
dási vállalat kezdeményezte 
lomtalanítás során a lakosság-
nak lehetősége nyílik ingyen 
megszabadulni a háztartások-
ban feleslegessé vált nagyobb 
használati tárgyaktól, mint 
például bútorok, matracok, 
elektronikai hulladékok, 
gumiabroncsok, csomagoló-
anyagnak minősülő üvegek, 
műanyag, papír és karton, 
illetve fém hulladékok. A csík-
szeredai polgármesteri hivatal 
közleménye szerint a magán-
házban lakók a hónap utolsó 
hulladékszállítási napján 
helyezhetik ki az elszállításra 
váró tárgyakat a hulladéktá-
roló kuka mellé, a tömbházla-
kók pedig a program szerinti 
bármelyik napon kihelyezhetik 
a lakótelepi hulladékgyűjtő 
pontokhoz. A lomtalanítás 
további programja a követ-
kező: ma Csíkszeredában, 
Csíkszentkirályon és Csíkrá-
koson; holnap Csíkszeredában 
és Csíkszentléleken; hétfőn 
Csíkszeredában; kedden Csík-
szeredában, Csíkszentsimon-
ban és Csíkpálfalván; szerdán 
Csíkszeredában és Lövétén.
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