
3

VEZÉRCIKK

Újabb botrány árnyékolja be 
az Európa Kulturális Fővárosa 
projektet Temesváron, ahol az 
önkormányzat végleg szakítani 
akar a szervezéssel megbízott 
egyesülettel. A zsűri elnöke eköz-
ben beismerte: bánja, hogy nem 
Kolozsvárnak ítélte a címet.

 » PAP MELINDA

N em csillapodik a Temesvár Eu-
rópa Kulturális Fővárosa 2023 
projekt körüli botrány: Dominic 

Fritz polgármester bejelentette, hogy 
az önkormányzat nem hajlandó to-
vább fi nanszírozni a számos vállalását 
nem teljesítő szervezőket. Fritz szerint 
a Temesvár Európa Kulturális Fővá-
rosa Egyesület túl sok gondot okozott 
a városnak, melyekért elsősorban a 
szervezet vezetését okolja. A konfl ik-
tus annyira elfajult, hogy az újdonsült 
temesvári elöljáró az Európai Bizott-
ságot is értesítette: sem a temesvári 
polgármesteri hivatal, sem a Temes 
megyei önkormányzat nem bízik már 
meg a Simona Neumann vezette egye-
sületben, ezért a jövőben nem hajlan-
dó anyagilag támogatni azt.

Feszült hangulatú közgyűlés
A Tion.ro hírportál beszámolója sze-
rint a polgármesteri hivatal és a civil 
szervezet vezetősége közötti feszültség 

az egyesület péntek esti közgyűlésén 
hágott tetőfokra. Az esemény után 
közzétett városházi közlemény szerint 
Fritz bejelentette: úgy érzi, hogy a civil 
szervezet elveszítette a lakosság támo-
gatását, ezért úgy döntött, hogy a vá-
ros megvonja tőle az anyagi támoga-
tást. „A mi projektünk, hogy közelebb 
hozzuk az embereket, a város és a la-
kosok adják a kulturális főváros ener-
giáját” – jelentette ki Fritz, aki szerint 
a szervező egyesület már nem képes 
erre. Rámutatott, a civil szervezet veze-
tőségének nem megfelelő hozzáállása 
miatt számos partnerszervezet szállt 
ki a projektből. A Neumann vezette 
szervezet ugyanis nem működött át-
láthatóan, ami a polgármester szerint 
nagy baj, ugyanis ez két éve közhasz-
nú egyesületként van elkönyvelve.

A bűnlajstromon szerepel többek kö-
zött, hogy Neumannéknak nem sikerült 
szponzorokat találni a projekthez, így a 
magáncégektől érkezett támogatás hiá-
nyában a közpénztől függnek. De a jár-
ványhelyzethez sem alkalmazkodtak a 
kulturális program összeállításakor, ezt 
ugyanis az aktuális viszonyokhoz, kor-
látozásokhoz kell alakítani, tette hozzá 
Fritz, aki szerint egyre kevésbé hiszik, 
hogy az egyesület képes 2023-ra tető 
alá hozni a projektet. „Már nincs idő la-
mentálásra és odázgatásra, úgy döntöt-
tünk, hogy nem fi nanszírozzuk ezt az 
egyesületet, amíg teljes reformon nem 
esik át, és nem nyeri vissza a közösség 

bizalmát” – jelentette ki a közgyűlésen 
Dominic Fritz.

Újabb halasztást kérnek
A hírportál szerint a városvezetés erről 
az Európai Bizottságot is értesítette, és 
azt kérte, hogy hét-tíz nappal halasz-
szák el a szerdára, június 23-ára ter-
vezett temesvári ellenőrző látogatást. 
A levelet Dominic Fritz polgármester 
mellett Alin Nica Temes megyei taná-
cselnök és Corina Marcu, a művelődé-
si minisztérium államtitkára is aláírta. 
Ebben rámutatnak, jelen helyzetben 
nem biztosak abban, hogy a szervező 
egyesület képes tető alá hozni a koráb-
ban felvázolt kulturális programot.

Fritz szerint ez ennek ellenére meg 
fog valósulni, de nem az egyesület, 
hanem a városháza projektközpontja 
révén, melyet nemrég hoztak létre – 
ez kapja ezentúl a kulturális főváros 
projektre szánt fi nanszírozást. Rámu-
tatott, bízik benne, hogy ez képes lesz 
megvalósítani az eddigi célkitűzése-
ket, és a siker érdekében az üzleti szfé-
rával, a nemzetközi partnerekkel és a 
kulturális intézményekkel is felveszik 
a kapcsolatot. A temesvári botrányso-
rozat Steve Greent, a bánsági várost 
2017-ben győztesnek kihirdető zsűri el-
nökét is felháborította, aki a közösségi 
hálón egy bejegyzésben rámutatott: a 
temesvári helyzet elgondolkodtatja, 
hogy nem kellett volna inkább a másik 
esélyes romániai várost, Kolozsvárt vá-
lasztani Európa kulturális fővárosává.

Mint ismeretes, Temesvár az eredeti 
tervek szerint 2021-ben lett volna Eu-
rópa kulturális fővárosa, azonban a 
világjárvány és a hiányzó infrastruktú-
ra miatt végül 2023-ban fogja viselni a 
címet.
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A ZSŰRIELNÖK BÁNJA, HOGY NEM KOLOZSVÁRNAK ÍTÉLTÉK AZ EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA CÍMET

Áll a bál Temesváron Kísérleti oktatás, 
kísérleti nemzedék

Beszédesen illusztrálja a romániai oktatási 
rendszer működésének milyenségét, pontosab-
ban szólva bizonyos fokú működésképtelensé-
gét az elmúlt kilenc év, ami alatt eljutott az úgy-
nevezett „kísérleti nemzedék” a ma kezdődő 
kisérettségiig. A nyolcadik osztályt végzőket ez 
alatt az időszak alatt végig a „kísérleti generá-
ció” címkéjével illették, és nem véletlenül. Ők 
voltak azok, akik esetében bevezették az előké-
szítő osztályt, ami szerencsére nem bizonyult 
sikertelennek: azóta is élvezik az előnyeit a ki-
csik, akik nem hirtelen, hanem egyévnyi játékos 
átvezetéssel lépnek az óvodából az iskolarend-
szerbe. Azonban sikertörténetként elkönyvelni 
talán csak a nulladik bevezetését lehet, ami ez-
után történt a mostani nyolcadikosok esetében, 
azt enyhén szólva is tévelygés, erőteljes bizony-
talanság, kapkodó tapogatózás jellemezte. És 
jellemzi sajnos a továbbiakban is, így a kísérleti 
nemzedék továbbra is kísérleti marad.

Az ő esetükben kezdődött az oktatási reform, 
nekik kezdték bevezetni az új kerettantervet, 
és ők voltak azok, akik a kisebbségek számára 
kidolgozott, könnyebbnek beígért román nyelv- 
és irodalom program szerint tanultak. De mint 
ahogyan az a hazai oktatásban lenni szokott, 
átszervezések és -tervezések történtek sűrűn 
ezekben az években is. Csak hézagosan vol-
tak tankönyvek, sokáig fogalmuk sem volt a 
diákoknak, de tanáraiknak sem, hogy milyen 
követelményrendszer szerint fognak kisérettsé-
gizni románból. Hogy a régi, hagyományos, leíró 
nyelvtant is megkövetelő feladatokat fogják-e 
kapni, vagy pedig a beszélt nyelv ismeretére, 
a gyakorlatra, élő kommunikációra helyezi a 
hangsúlyt a megmérettetés. Így a pedagógusok 
elővigyázatosságból – ugyanis a hazai oktatá-
si rendszerben uralkodó fejetlenség és állandó 
kísérletezés miatt semmit sem lehet biztosra 
venni – mindkét típusú követelményrendszer 
szerint megpróbálták a gyerekeket felkészíteni.

Ennek nyomán aztán kiderült: a mondatelem-
zések és hasonló leíró nyelvtani gyakorlatok nem 
kellenek, az amúgy is leterhelt generáció vállá-
ra fölöslegesen kellett rápakolni a súlyt. Az már 
csak hab a tortán, hogy – amint azt sok pedagó-
gus megerősíti – a speciális tantervek sem vál-
tották be a hozzájuk fűzött reményeket, a tömb-
magyar vidéken élő gyerekek az iskolában nem 
tanulják meg a román nyelvű kommunikációt, 
mindennapi élethelyzetekben nem biztos, hogy 
boldogulnak az állam nyelvén. És bár befejezték 
az általános iskolát, kapkodás, bizonytalanság 
és esetlegesség jellemezte oktatásuk a további-
akban sem fog változni érdemben. Noha az elő-
készítőtől nyolcadik osztályig megreformálták a 
tanterveket, a továbbiakat egyelőre homály fedi. 
Most megint hegy alatt abrakolnak az illetéke-
sek: az alternatív tervnek természetszerűleg ki-
lencedik osztályra vonatkozóan is kell folytatód-
nia, azonban ahogyan ezt már megszokhattuk: 
késnek az érdemi, jól előirányzott előkészületek. 
Szeptemberben tetszik, nem tetszik, de elkezdő-
dik a tanév, a kísérleti generációnak azonban egy 
ideig továbbra sem lesz tankönyve, hiszen a tan-
tervek kidolgozását csak a közelmúltban, nem is 
az utolsó tíz, hanem az utolsó öt méteren kezd-
te el az oktatási minisztérium. És ki tudja, mikor 
lesz ebből valami…

Így indulnak hát neki a mostani nyolcadiko-
sok a középiskolának. De remélhetőleg – az 
adott kedvezőtlen körülmények között – az 
online oktatás útvesztőiben is felkészültek a 
ma kezdődő megmérettetésre. A sok bizony-
talanság pedig valószínűleg megedzette őket, 
így talán bátrabban veszik a továbbiakban az 
oktatási rendszer esetlegessége okozta akadá-
lyokat. Amelyekből biztosan kijut majd nekik a 
jövőben, így aztán végigkíséri őket az érettsé-
giig a „kísérleti” címke. Ami egyébként tulaj-
donképpen egész oktatási rendszerünkre érvé-
nyes és bátran ráaggatható.
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Újabb kapu? Az egyesület helyett ezentúl a városháza projektirodája készítené elő a nagy eseménysorozatot 

 » A bűnlajstromon sze-
repel többek között, hogy 
Neumannéknak nem sike-
rült szponzorokat találni a 
projekthez, így a magáncé-
gektől érkezett támogatás 
hiányában a közpénztől 
függnek. 

A város neves építészeire emlékeznek

Temesvár épített örökségét ünneplik a héten, június 21–26. között a 
Heritage of Timișoara: Architects (Temesvár öröksége: az építészek) 
eseménysorozat keretében, írta a Tion. A város építészei előtt tiszte-
legnek, minden napot egy-egy, a városképhez nagyban hozzájáruló 
tervezőnek szentelnek, az adott építész nevesebb alkotásait mutatják 
be a közönségnek városnéző séták keretében. Tegnap Baumhorn Lipót 
életművéről volt vetítés, ma Reiter Ede műveiből inspirálódott ins-
tallációt mutatnak be, míg szerdán Gemeinhardt Márton szecessziós 
épületei előtt tisztelegnek. Csütörtökön a Krausz Albert, míg pénteken 
a Klein Jakab által tervezett épületek reprodukcióit láthatják a temes-
váriak egy-egy kiállítás keretében, míg szombaton Székely László 
szecessziós életműve előtt tisztelegnek.




