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Idén harmincéves a szovátai 
Teleki Oktatási Központ (TOK), 
amely bővíteni szándékozik tevé-
kenységét. Burus Siklódi Botond, 
a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetség elnöke és Biró Zsolt, a 
TOK új igazgatója a várható prog-
ramokról tájékoztatta a sajtót.

 » ANTAL ERIKA

B iró Zsoltot kérte fel a Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetsé-
ge (RMPSZ), hogy június 1-től 

vállalja el a szovátai Teleki Oktatási 
Központ (TOK) igazgatói tisztségét – 
számolt be Burus Siklódi Botond, az 
RMPSZ elnöke csütörtökön Marosvá-
sárhelyen. A pedagógusi végzettségű 
Biró Zsolt egyébként politikus, a Ma-
gyar Polgári Párt (MPP) volt elnöke, 
a Marosvásárhelyi Rádió korábbi 
munkatársa. „Ezelőtt 25 évvel azzal a 
céllal jött létre a központ, hogy hozzá-
járuljon az RMPSZ programjaihoz” – 
hangsúlyozta az elnök, aki ismertette 
a TOK mai szerepét. A központ szak-
mai képzések, konferenciák helyszí-

ne, ugyanakkor szálláslehetőség is a 
turisták számára, Teleki-kertként is-
mert kempingje gyermektáboroknak 
ad helyet. Őszre wellnessközpontját 
is megnyitja, amennyiben a tervek 
szerint halad a jelenlegi építkezés. A 
Teleki-kertben is bővítést terveznek, 
egy épületet szeretnének, hogy zárt 
térben is szervezhessenek rendez-
vényeket. Az utóbbi másfél évben a 
világjárvány miatt eléggé megbicsak-
lott az élet a TOK-ban – mondta Biró 
Zsolt, akinek a tervei között a prog-
ramok újraindítása szerepel, ugyan-
akkor a kulturális központ jellegét is 
szeretné visszaadni, amely éveken 
át jellemezte az intézményt. Ahogy 
mondta, kiállítások, alkotótáborok 
helyszíne volt, jó lenne most ezt új-
ból visszahozni a Sóvidék számára. A 
jelenleg épülő wellnessközpontban 
egy tanuszoda is várja majd a kör-
nyék gyerekeit, akik ott megtanul-
hatnak úszni. „A rendelkezésünkre 
álló turisztikai potenciállal ötvözve 
folytatnánk a programokat, vala-
mint kibővítenénk azokat további-
akkal” – hangsúlyozta Biró Zsolt, aki 
a felsőoktatási intézményekkel való 
kapcsolatépítést is fontosnak látja, a 

Teleki-kertben az egyetemisták szá-
mára akár „mini Tusványos”-szerű 
táborok szervezését is elképzelhe-
tőnek tartja. A terve az, hogy maxi-
mális kihasználtságot biztosítson a 
TOK-nak, ne csak a legkedveltebb, 
nyári időszakban vagy télen, a sí-
szezonban, de a kevésbé népszerű 
tavasz és őszi periódusban is. Ami a 
szovátai Teleki Oktatási Központban 
tervezett táborokat illeti, július 5-kén 
nyílik az első, július 12-én pedig a 
Bolyai Nyári Akadémia tartja orszá-
gos megnyitóját. A Miniszterelnök-
ség Nemzetpolitikai Államtitkársága 
egy hete hirdette meg a Szülőföldön 
magyarul programját, amelyre jú-
nius 10-től szeptember 30-ig lehet 
pályázni – ismertette a 2020–2021-
es tanévre szóló programot Burus 
Siklódi Botond, hangsúlyozva, hogy 
az eddigiektől eltérően hosszabb 
időszak áll a pályázók rendelkezésé-
re, hogy elküldjék az iratcsomóikat. 
„Eljuttatjuk az iskolákba, óvodákba a 
nyomtatványokat, illetve a honlapról 
is le lehet tölteni azokat” – mondta, 
hozzátéve, idén az egyetemisták is 22 
400 forintot kapnak, akárcsak az is-
kolások és óvodások.

 Erdélyi tudósítások 2021. június 18–20.
péntek–vasárnap

Újabb autonómiakudarc?

Számos kudarc után az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) is-
mét nekifut, hogy újfent elutasíttassa a román parlamenttel 
a Székelyföld autonómiastatútumát. Ezt nem a rosszindu-
lat vagy az ellendrukkerség mondatja velünk, természete-
sen mi is amellett kardoskodunk, hogy a jelentős számban 
magyarok lakta régiók – így a Székelyföld mellett a Partium 
is – autonómiát kapjanak, hanem egyszerűen a realitás, a 
parlamenti erőviszonyok és a román politikum hozzáállásá-
nak ismerete. Mint ismert, az Erdélyi Magyar Néppárt és a 
Magyar Polgári Párt összefogása nyomán létrejött EMSZ két, 
a még szélesebb magyar összefogás jegyében az RMDSZ 
listáján parlamentbe jutott képviselője a minap jelentette 
be, hogy ismét a bukaresti törvényhozás elé terjesztik az 
autonómiáról szóló törvénytervezetet. Minden bizonnyal 
ugyanarról a tervezetről van szó – vagy hasonlóról –, ame-
lyet legutóbb tavaly utasított el a román parlament, és amely 
ürügyet szolgáltatott Klaus Iohannis államfőnek, hogy a stat-
útum hallgatólagos képviselőházi elfogadása nyomán az ak-
kori szociáldemokrata többséget magyarbérencséggel meg-
vádolva próbáljon a saját liberálisai mellett kampányolni, 
illetve uszítson is egy sort a magyarok ellen. Mindezek isme-
retében talán nem túl nagy merészség azt mondani, hogy a 
tervezet elfogadásának most sincs sokkal több esélye, mint 
eddig bármikor.  Annak ismételt beterjesztése így részben 
azt szolgálja, hogy az EMSZ látható maradjon, hogy két kép-
viselője jelezze: nem „olvadtak be” teljesen az RMDSZ-be, 
nekik is megvannak a saját projektjeik az őket delegáló szö-
vetség napirendje alapján. Másrészt arra is jó, hogy napiren-
den tartsa az autonómia témáját. Ez a belföldi és nemzetközi 
kontextusban egyaránt fontos, hiszen jelenleg sem az orszá-
gon belül, sem azon kívül nem állnak befolyásos erők a ma-
gyar közösség önrendelkezési küzdelme mellett. A romániai 
politikum viszonyulását tavaly ismét megtapasztalhattuk, de 
a korábban a kisebbségi problémák megoldása és az önren-
delkezési törekvések támogatása kapcsán nagy remények-
kel várt EU-csatlakozás eredménye is kudarcosnak tekinthe-
tő. Az EU ugyanis eddig inkább a probléma, mint a megoldás 
részének tűnik, hiszen miközben nagy hangon hirdeti min-
denféle, valós vagy vélt kisebbség támogatását, a magyar 
polgári kezdeményezést a kisebbségi jogok uniós szintű sza-
vatolásáról lesöpörte az asztalról. Mint ahogy Klaus Iohannis 
is megkaphatta a nemzetközi Károly-díjat az európai fórumok-
tól a kisebbségek védelméért és a kulturális sokszínűségért 
folytatott „kiemelkedő küzdelemért” azt követően, hogy a ma-
gyarok ellen hergelt, és majdnem magyar–román diplomáciai 
konfl iktust robbantott ki. Éppen ezért nem árt, ha a kérdésről 
legalább szó esik a romániai közbeszédben. Persze az auto-
nómia tematizálása nem öncél, és nem is érdemes megfele-
lő előkészítés nélkül belefogni. Stratégia szükséges ugyanis 
arra, hogyan lehetséges a román politikum és civil szféra 
képviselőit, illetve közéleti szereplőket bevonni a nyilvános 
vitába. És persze azt elérni, hogy ha létrejön, az autonómiáról 
szóló vita, az érdemi kérdésekről szóljon értelmes, közérthető 
módon, és ne fulladjon román részről soviniszta hőbörgésbe, 
amelynek egyetlen üzenete a nyilvánosság felé az a primitív, 
de könnyen érthető hazugság, hogy az autonómia a szepara-
tizmussal és az enklavizálódással egyenlő. Külön pikantériát 
kölcsönöz az ügynek, hogy a két honatya egy kormánypárt 
színeiben terjeszti be ismét a tervezetet. Ez azonban távolról 
sem jelenti azt, hogy a koalíció beállna mögé: ez a politikai 
öngyilkossággal lenne egyenértékű. De ha valamilyen csoda 
folytán a parlament mégis megszavazná, az ellenzék azon-
nal megtámadná az alkotmánybírságon, amely 8-1 arányban 
elvetné. Ezért az első lépés az alaptörvény módosítása kell 
hogy legyen – miközben igyekszünk román támogatókat ta-
lálni az autonómia elfogadtatásához. Addig viszont legalább 
a kisebbségek jogállását szabályozó kerettörvényt el kellene 
végre fogadtatni – ami nem lesz könnyű, hiába szerepel a je-
lenlegi kormány célkitűzései között. Minden bizonnyal már a 
román koalíciós partnerekkel is meg kell küzdeni a tartalma 
kapcsán arról, miben áll a kulturális autonómia, milyen intéz-
ményes törvényi védelem járjon a kisebbségeknek, a kisebb-
ségi intézmények fi nanszírozásához mennyi pénzt szavatol-
janak az állami költségvetésből, és egyáltalán: milyen szintű 
kisebbségi kulturális önigazgatást hajlandóak a román pártok 
elfogadni. Amennyiben sikerül egyáltalán napirendre tűzni a 
témát – a liberálisok nem túl acélos népszerűségi mutatói 
miatt még ez is bizonytalan, hiszen „magyar” ügyről van szó, 
és nem szeretnék, hogy „nemzetárulónak” bélyegezzék őket 
– , már ebben a témában is óriási küzdelem várható. Itt vi-
szont keményen be kell vetni a kormányszereplésből fakadó 
zsarolási potenciált.
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Bővül a szovátai központ programja
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Burus Siklódi Botond RMPSZ-elnök és a szovátai Teleki Oktatási Központ új vezetője, Biró Zsolt Marosvásárhelyen

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Temesváron óvodát, Lugoson bölcső-
dét avattak, a létesítményeket a 

magyar állam támogatásával építették 
fel, az avatókat szerdán tartották. A te-
mesvári oktatási intézmény öt óvodai 
csoportnak, mintegy 110 gyermeknek 
tud kiemelkedő színvonalú elhelyezé-
si és oktatási lehetőséget biztosítani. 
A magyar állam 228 millió forintos 
támogatásával egy romos, használa-
ton kívüli épület helyére építettek egy 
kétszintes multifunkcionális óvoda-
épületet, és újították fel az épület hát-
só udvarában lévő napköziotthont. 
A megépített és a felújított ingatlan 
összterülete 776 négyzetméter. Lugo-
son a helyi református egyházközség 
bölcsődéjét avatták fel. A századfordu-
lón épült, műemlékövezetben találha-
tó 210 négyzetméteres ingatlanban egy 
bölcsődei csoport indult, mely mintegy 
tíz gyermek számára biztosít kiemelke-

dő színvonalú elhelyezési és oktatási 
lehetőséget. A bölcsődefejlesztés a 
magyar állam 87 millió forintos támo-
gatásával valósult meg. Mindkét épít-
kezést a Romániai Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége (RMPSZ) bonyolította 
le. Grezsa István, a Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési programért is felelős 
miniszteri biztos az avatóünnepségek 
után az MTI-nek elmondta: minden 
kutatás azt mutatja, hogy a nagyvárosi 
szórvány élethelyzet hajlamosít legin-
kább az asszimilációra, és hogy a ve-
gyes házasságban élő szülők gyerme-
keinél a többségi nemzethez tartozó 
fél felé mozdulnak el az identitások. 
Úgy vélte, a most felavatott intézmé-
nyek a vegyes házasságban született 
gyermek számára is esélyt adnak a 
magyar nyelv és kultúra megélésére. 
A miniszteri biztos örömének adott 
hangot amiatt, hogy az Erdélyre, Bán-
ságra és Partiumra is kiterjedő magyar 
program után a román kormány is 

bölcsődeépítési programot hirdetett. 
Valószínűnek tartotta, hogy a román 
programot a befejezéséhez közeledő 
magyar program ihlette. Egymásra 
vagyunk utalva itt, a Kárpát-meden-
cében. A nemzetpusztító kihívások, a 
posztkeresztény világ erőltetése ellen 
csak összefogva tudunk hatékonyan 
ellenállni. Ezek az intézmények az 
Isten, haza és család jelszóval kifejez-
hető értékrendet jeleníthetik meg” – 
jelentette ki a miniszteri biztos. Grezsa 
István az MTI kérdésére elismerte: a 
nagyvárosokban a forgalmi nehézsé-
gek is befolyásolják az óvodaválasz-
tást, és a magyar óvoda távolisága is 
eltántoríthatja a szülőket az anyanyel-
vi intézmény választásától. Hozzátette 
azonban, hogy Temesváron három 
óvoda is haszonélvezője volt a Kár-
pát-medencei óvodafejlesztési prog-
ramnak. Már átadtak egy római kato-
likus óvodát, és egy református óvoda 
építése is folyamatban van.

Temesváron óvodát, Lugoson bölcsődét avattak




