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Ingyen szállítja a vasút az 
összecsukható kerékpárokat
Kézi poggyászként ingyenesen 
szállíthatók az összecsukható/
szétszedhető kerékpárok minden 
típusú személyszállító vonaton 
– tájékoztatott tegnap a román 
vasúttársaság (CFR) utasszállító 
részlege. A nem összecsukható bi-
cikliket csak azokon a vonatokon 
lehet szállítani, amelyek ilyen 
szolgáltatást nyújtanak; ezeken 
a szerelvényeken – akárcsak az 
online jegyvásárlási platformo-
kon – a kerékpár piktogram jól 
látható helyen megjelenik. A ke-
rékpárral felszálló utasok az ezek 
tárolására használt helyiségek 
melletti fülkékben kapnak helyet. 
A kerékpárjegy 15 lejbe kerül. A 
nagyobb csoportoknak az indulás 
előtt legalább 72 órával jelezniük 
kell helyigényüket. Amennyiben 
egy vonat kihasználtsága megkö-
zelíti a 100 százalékot, a sze-
mélyzet megtilthatja a biciklivel 
utazóknak, hogy felszálljanak, 
ha nem rendelkeznek az adott 
vonatra szóló kerékpárjeggyel. 
Másrészt ha a biciklivel utazók 
ellenőrzéskor nem mutatják be a 
kerékpárjegyüket, akkor kerék-
párjuk után a kilométerzónának 
megfelelő, nagyméretű poggyász 
díját kell fi zetniük (egy kerékpár 
15 kilogrammnak számít).

Bizonyos megyékben 
aggasztó a vérhiány
A terepezés lehetőségének 
hiánya és az önkéntes véradók 
elmaradása miatt jelentős a 
vérhiány a Hargita Megyei Vér-
központban. Kopacz Ildikó, az 
intézet igazgatója elmondta, napi 
6–8 véradójuk van, ami nagyon 
kevés, és mivel csak Csíkszere-
dában tudják fogadni az önkén-
teseket, nincs hogyan és honnan 
feltöltsék az apadó készleteiket. 
„Kevés véradó jön, nincsenek 
nagyszámú alkalmazottat foglal-
koztató gyárak Csíkszeredában. 
A rendőrséghez, csendőrséghez, 
tűzoltókhoz szoktunk rendsze-
resen fordulni, de ez nem elég. 
Jó lenne, ha a műtétre készülő 
személy hozzátartozói, de min-
denki, aki tud és akar segíteni, 
eljönne, és vért adna. Higgyék 
el, nagy szükség van erre” – kért 
segítséget a vérközpont vezetője, 
aki brassói kollégájával is egyez-
tettet, s kérte, lehetőség szerint 
segítsenek, de ott is vérhiány 
van, így nem tudtak készítményt 
átadni. Kopacz Ildikó engedélyt 
kért a központi hatóságoktól a 
terepezés, kiszállások újrain-
dítására, hogy a vidéki lakosok 
is tudjanak vért adni, de ezt a 
koronavírus-járvány miatt nem 
hagyták jóvá. Mint elmondta, a 
visszajelzések szerint az ország 
nagyobb megyéiben is vérhi-
ány van, így előbb-utóbb nagy 
felelősségvállalással, de meg kell 
engedjék a terepezést. Eközben 
Marinela Lazăr, a Maros megyei 
vérközpont szóvivője elmondta, 
idén a tavalyihoz képest sokkal 
több véradó jelentkezik náluk: 
vannak napok, hogy 30, de akár 
60–70 önkéntes véradójuk is 
van, jelentkeznek szervezett for-
mában lelkészek, egyetemisták, 
alkalmazottak.

Aggasztónak tartja a magyar 
nyolcadikos diákok román 
nyelv és irodalom tantárgyból 
elért próbavizsga-eredményeit 
a Romániai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége. A szakmai 
szervezet szerint a román 
nyelv oktatása különösen 
tömbmegyékben vagy nyelvi 
szempontból izolált közössé-
gekben idegen nyelvi okta-
tás-módszertani eljárásokat 
igényel.
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S ürgős lépéseket tart indo-
koltnak a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége 

(RMPSZ) a magyar diákok román-
nyelv-oktatásának megkönnyítése 
érdekében. A szakmai szervezet an-
nak apropóján foglalt állást, hogy 
az összesített eredmények vizsgá-
lata alapján kiderült: különösen 
a nyelvi szempontból izolált kör-
nyezetben, tömbmegyékben vagy 
többségében magyar lakosságú 
vidékeken működő tanintézetek 
magyar tanulói körében regisztrál-
tak 40 százaléknál is alacsonyabb 
átmenési arányt román nyelv és iro-
dalomból az idei képességvizsgán. 
Ugyanakkor megfi gyelhető, hogy az 
eredmények fokozottan alacsonyak 
azon tanintézetekben is, ahol a ví-
rusjárvány miatt az elmúlt eszten-
dőben hosszabb ideig nem sikerült 
biztosítani az oktatás valamilyen 
formáját, valamint ahol jelentősebb 
arányban hátrányos körülmények 
között élő diákságot iskoláznak be.

A pedagógusszervezet úgy véli, 
a gyenge eredményeket részben 
az okozta, hogy az új tananyag be-
vezetésekor, négy évvel ezelőtt, 
elmaradtak a román nyelv oktatá-
si szemléletváltását célzó további, 
kiegészítő intézkedések. Az akut 
tankönyv- és segédanyaghiány, a 
mérési-értékelési követelmények, 
standardok kidolgozása terén 3 évig 
fennálló késlekedés és a mai napig 
érezhető bizonytalanság, követke-
zetlenség, illetve az új szemléletű 
oktatást alkalmazó pedagógusok 

RMPSZ: IDEGEN NYELVI OKTATÁS-MÓDSZERTANI ELJÁRÁSOKAT IGÉNYEL A ROMÁN NYELV OKTATÁSA

Lesújtó a magyar diákok vizsgaeredménye

A romániai magyar diákokat általános tekintetben fokozott hátrányos megkülönböztetés éri

 » A gyenge 
eredménye-
ket részben az 
okozta, hogy 
az új tananyag 
bevezetésekor, 
négy évvel ez-
előtt, elmaradtak 
a román nyelv 
oktatási szemlé-
letváltását célzó 
további, kiegészí-
tő intézkedések.

célzott, átfogó továbbképzésének a 
hiánya eredményezték a jelenlegi 
próbavizsga eredményeit. Aggoda-
lomra ad okot azt is, hogy a június-
ban nyolcadikos záróvizsgát tevő, 
ősszel kilencedik osztályt kezdő ge-
neráció helyzete a „kisérettségi” után 
sem tekinthető megnyugtatónak, 
hisz a mai napig stagnál a középis-
kolai tanterv kidolgozása, és ezáltal 
nincs semmilyen perspektíva a speci-
ális román tananyag kidolgozására, 
alkalmazására vagy új tankönyvek 
kiadására. Ugyanakkor aggasztónak 
tartja az RMPSZ azt az egyre gyako-
ribb jelenséget is, hogy a vizsgára 
való felkészítéssel egy időben a ro-
mán nyelv alapszintű megtanulása is 
adott helyzetekben a közoktatásból 
a magánszférába kerül, fokozván az 
esélyegyenlőtlenséget.

„Mindezek alapján állítjuk, hogy 
általános tekintetben a románi-
ai magyar diákokat – különösen a 
tömbvidékeken és a nyelvi vagy más 
szempontból elszigetelt települé-
seken élőket –, illetve a kisebbségi 
magyar tanintézményekben vagy ta-
gozatokon speciális tanterv alapján 
oktató román szakos pedagógusokat 
az elmúlt négy esztendőben a román 
nyelv tanulása, illetve oktatása terén 
fokozott mértékű hátrányos megkü-
lönböztetés érte, hisz az esélyegyen-
lőséghez való jogukban érintette 
diszkrimináció” – mutat rá szerkesz-
tőségünkhöz eljuttatott állásfoglalá-
sában az RMPSZ. A szervezet leszö-

gezi: a román nyelv oktatása – mint 
azt az elmúlt években is többször 
hangsúlyozta a szervezet is – külö-
nösen tömbmegyékben vagy nyelvi 
szempontból izolált közösségekben 
idegen nyelvi oktatás-módszertani 
eljárásokat igényel. Az RMPSZ java-
solja és szorgalmazza egy országos, 
kormányzati vagy európai alapok-
ból fi nanszírozott komplex, nyelv-
oktatás-szemléletű továbbképzési 
program kidolgozását, amely bizto-
síthatja a kisebbségi román nyelvok-
tatásban érintett összes pedagógus 
(tanítók, általános és középiskolai 
tanárok) felkészítését. Továbbá ál-
landó szakértői munkacsoport felál-
lítását is kezdeményezi a szervezet, 
amely a román nyelv tanulását támo-
gató tananyagok és követelmények 
oktatási szintek közötti összehango-
lását biztosíthatja.

Stratégiai fontosságú és halasztha-
tatlan intézkedésnek tartják továbbá 
az Országos Oktatáspolitikai és Érté-
kelési Központ kisebbségi kirendelt-
ségének mielőbbi létrehozását és 
működtetését. „A 2021. május 5-én 
folytatódó tanév fennmaradó idősza-
kának kihívásaira való tekintettel, 
végül arra biztatjuk pedagógusain-
kat, hogy az érvényben levő tételmi-
nták követelményeire (szövegértés és 
szövegalkotás) helyezve a hangsúlyt 
biztosítsák tanítványaink minél meg-
felelőbb felkészítését a közelgő vizs-
gára” – szerepel a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége felhívásá-
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 » KRÓNIKA

Koronavírus-fertőzéssel diagnosz-
tizálták Gálfi  Árpádot, Széke-

lyudvarhely polgármesterét (port-
rénkon), akit tegnap beutaltak a 
helyi kórházba. Az elöljáró tegnap-
ra virradóra belázasodott, fáradt-
ságot érzett, ezért reggel bement a 
kórházba, ahol mind a gyorsteszt, 
mind pedig a PCR-teszt igazolta a 
fertőzést. „Felelősségtudattal dön-
töttem úgy, hogy nem megyek be a 
hivatalba, nem találkozom senki-
vel, hanem egyből teszt alá vetem 
magam” – nyilatkozta a Székelyhon 

napilapnak a tavaly szeptemberi 
helyhatósági választáson a Szabad 
Emberek Pártja (POL) színeiben má-
sodik mandátumát elnyerő polgár-
mester. Mint mondta, nem köhög, 
nem tapasztalt légzési nehézséget, 
a körülményekhez képest jól van, de 
az orvos javaslatára befeküdt. Gálfi  
Árpád reméli, hogy hamarosan ki-
engedik a kórházból. Mint mondta, 
az előjegyzése alapján csütörtökön 
kapta volna meg a koronavírus elleni 
oltást, a Pfi zer-BioNTech vakcináját. 
A teendőit az alpolgármester és a vá-
rosmenedzser látja el, és várja, hogy 
minél hamarabb visszatérhessen a 

hivatalba. „Arra biztatok mindenkit, 
hogy oltassa be magát!” – közölte 
Székelyudvarhely polgármestere.

Kórházba került Székelyudvarhely polgármestere

 » Az elöljáró 
tegnapra virradó-
ra belázasodott, 
fáradtságot ér-
zett, ezért reggel 
bement a kórház-
ba, ahol mind a 
gyorsteszt, mind 
pedig a PCR-
teszt igazolta a 
fertőzést.




