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H I R D E T É S

Tisztelt Elnök Úr, 
Kedves Csaba!

Szégyen.
Ha nem lenne egy Ilfov megye, most 
ország-világ azt mondhatná, hogy a 
Hargita megyei iskolák a leggyen-
gébbek, hogy a hargitai középis-
kolások rendelkeznek a leghiányo-
sabb ismeretekkel.

Ilyenkor mindenki felteszi a kér-
dést: ki a felelős ezért a helyzetért? 
A válasz pedig egyértelmű: min-
denki, aki valamilyen kapcsolatban 
áll az oktatással. De leginkább az, 
akinek a kezében voltak, vannak 
azok az eszközök, amelyekkel me-
gyénk oktatását lehet befolyásolni. 
Az pedig a megye vezetője.

Te vagy az a személy, akinek a 
kezében van a legtöbb erőforrás és 
aki a legtöbbet tehet ebben az ügy-
ben. Te vagy az a személy, aki az 
esetleges kudarcért felelni fog.

Félre kell tenni a politikai vagy 
más jellegű gőgöt, és a megyéért, 
az oktatásért (is) keményen kell 
dolgozni. Mert csak az marad fenn 
a történelemben, aki a közösségéért 
dolgozott. Csak azok lesznek a túl-
élők, akik tudással rendelkeznek.

1. Mit hoz a jövő?

Az 56,4% nem csupán egy nagyon 
rossz eredmény. Az 56,4% a jövőbe 
mutat, és azt jelzi, hogy még több 
fi atal fogja elhagyni szülőföldjét, 
Székelyföldet, még jobban lemarad 
Hargita megye a gazdasági verseny-
ben, még jobban elszegényedik me-
gyénk, ami újabb elvándorlást fog 
eredményezni. És ezt a folyamatot 
nehéz lesz leállítani.

2011-ben Hargita megye a 67,41 
százalékával első volt országos 
szinten. Tíz év alatt a sor túlsó vé-
gére került.

2. Összefüggések

Nem nehéz észrevenni az össze-
függést az átlagjövedelem és az 
érettségi eredmények között. Az át-
lagjövedelem terén Hargita megye 
utolsó előtti, az érték csupán 2 lejjel 
magasabb, mint a sereghajtó Mára-

maros megyében. Az érettségi ered-
mények tekintetében a helyzetünk 
azonos, ezúttal Ilfov megye mentett 
meg az utolsó helytől.

Ott van Kolozs megye: az átlag-
jövedelem terén második Bukarest 
után, az érettségi eredményei alap-
ján pedig az első. És a legfrissebb 
adatok szerint Kolozsvár az Európai 
Unióban a legnagyobb ütemben fej-
lődő város!

Nem ez az első mandátumod, 
nem most kerültél kapcsolatba sem 
az oktatással, sem a gazdasági élet-
tel. Ennyi év után fel kellett volna 
ismerned ezt a korrelációt, kellett 
volna látnod azt, hogy a neve-
lés-oktatás-gazdaság kéz a kézben 
halad – előre vagy hátra – attól füg-
gően, hogy vezetőink milyen dön-
téseket hoznak.

Hargita megye esetében ezek a 
döntések nem voltak jók az elmúlt 
években. Oktatás, tudás, innováció 
nélkül nincs gazdaság. De van el-
vándorlás.

3. Erőforrások

A megye néhány száz milliós költ-
ségvetését bárki el tudja költeni. 
Az észszerű költekezéshez viszont 
tudás, vízió és el nem kötelezett-
ség szükséges. Mivel gyermekeink, 

unokáink és nem utolsósorban Szé-
kelyföld jövőjéről van szó, nem elég 
azzal kampányolni, hogy „Székely-
földet építjük”. Tenni is kell.

A választási kampányban Te is 
azt hangoztattad, hogy számodra 
rendkívül fontos az oktatás, ennek 
ellenére egyetlen olyan lépést sem 
tettél, amely lényegében változtatott 
volna az igazoltan eredménytelen 
oktatási rendszeren. 25 év egyete-

mi oktatói munkám után talán ki-
jelenthetem: magas szintű oktatás 
hiányában, iskolázatlan, képzetlen 
emberekkel Hargita megye és Szé-
kelyföld halálra van ítélve. Ezért in-
dokolatlan beruházások, sokmilliós 
roncshalmazok helyett az oktatásba 
kellett volna jelentős pénzösszege-
ket fektetni, egyetlen megjegyzés-
sel: észszerűen, politikamentesen.

4. Konzultációk

Az eredményeket látva határozot-
tan felszólítalak, hogy felismerve 
az oktatás fontosságát azonnal 
indíts el konzultációkat egy olyan 
program összeállításához, amellyel 
a legrövidebb időn belül vissza le-
het állítani a hargitai oktatást arra 
a szintre, amelyet gyermekeink és 
Székelyföld megérdemel. Szükség 
van megyénk oktatási stratégiájá-

nak az átgondolására, átdolgozásá-
ra, elsősorban a szülők, az oktatók 
és a munkáltatók bevonásával, de 
a párbeszédből a diákokat sem sza-
bad kihagyni.

5. Amit már mindenki tudott

Már a „Hargita megye Általános 
Fejlesztési Stratégiája 2015–2020-

as periódusra” elnevezésű doku-
mentum is megállapította, hogy a 
frissen végzett diákok elhelyezke-
dése a munkaerőpiacon nehézkes, 
mivel nincs összehangoltság a 
végzősök szakképesítése és a me-
gyei gazdasági ágazatok között. 
A korlátozott felsőoktatási ajánlat 
szűkíti a továbbtanulni akarók 
szakmaválasztási lehetőségeit, 
ami elvándorlásra készteti őket.

Ezek után egyértelmű, hogy az 
oktatást a munkaerőpiac elvárásai 
szerint, rugalmasan kell megszer-
vezni. A jelenlegi oktatás által ki-
bocsátott kínálat nincs összhang-

ban a munkaerőpiaci kereslettel, 
ami jórészt a digitális kompeten-
ciák nem megfelelő fejlesztésének 
tulajdonítható. Hargita megye 
képtelen kellő számban és minő-
ségben kiképezni azokat a fiata-
lokat, akik digitális munkahelye-
ken az elvárásoknak megfelelően 
helyt tudnak állni.

6. Oktatói ösztönzési 
rendszerek

Oktatói ösztönzési rendszereket 
kell bevezetni. Az ösztönző beve-
zetését nem az iskolában szerzett 
jegyekhez, hanem a tantárgyver-
senyeken és különböző megméret-
tetéseken elért eredményektől kell 
függővé tenni. Ösztönözni kell az 
oktatókat, de a tanulókat is.

7. Vidéki oktatás

Különböző tanulmányok felhív-
ják a fi gyelmet arra, hogy a vidéki 
oktatásnak hátrányai mellett szá-
mos előnye is van. Ugyanakkor ha 
meg akarjuk őrizni falvainkat – és 
egyértelműen meg akarjuk, hiszen 
Székelyföld elképzelhetetlen falva-
ink nélkül –, azt csak lakókkal tud-
juk megtenni. Következésképpen 
azon kell dolgoznunk, hogy szün-
tessük meg, de legalább csökkent-
sük a vidéki oktatás hátrányainak a 
mértékét. Itt gondolok elsősorban a 
lakhely-iskola távolságra, az iskola 
hiányos felszereltségére, az oktató-
hiányra, az összehasonlítás lehető-
ségének hiányára.

Fel kell ébredni. Fel kell fogni 
a helyzet súlyosságát. És nagyon 
gyorsan intézkedni kell. Politika-
mentesen, Székelyföld és a me-
gyénk lakóinak érdekében.

Dr. Rákossy Botond József, 
el nem kötelezett 
megyei tanácsos

Az oktatást a munkaerőpiac 
elvárásai szerint kell 
megszervezni
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