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Egyetlen magyar civil szervezet 
sem kapott meghívást arra a 
találkozóra, amelyen mintegy 
hatvan szakmai, egyetemi, 
diák- és szülői szervezet kép-
viselőivel találkozott Klaus Io-
hannis államfő a Művelt Romá-
nia projekt kidolgozása céljából 
a múlt héten. Ferencz-Salamon 
Alpár, az RMPSZ szakmai 
alelnöke megkeresésünkre 
elmondta, a magyar szakmabe-
liek ennek ellenére elküldik a 
tanügyi reformmal kapcsolatos 
elképzeléseiket az államelnöki 
hivatalnak.

 » HAJNAL CSILLA

N em hívtak meg magyar szak-
mai szervezeteket az államfői 
hivatal irányításával kidolgo-

zott Művelt Románia projektet elő-
készítő múlt heti konzultációkra. A 
tanügyi reformot célzó egyezteté-
seken a kormánykoalíció vezetői, a 
parlament két házának elnöke, az 
oktatási szakbizottságok több kép-

NEM KONZULTÁLT KLAUS IOHANNIS ÁLLAMFŐ MAGYAR SZAKMAI SZERVEZETEKKEL A NAGYSZABÁSÚ TANÜGYI REFORM KAPCSÁN

Művelt Románia magyarok nélkül?

Szovátán, a Teleki Oktatási Központban nyitották meg az idei Bolyai Nyári Akadémiát, amelyen ötszáz pedagógus vesz részt, cserél eszmét

 » Az RMPSZ-t 
nem hívták meg 
erre a konzul-
tációra annak 
ellenére, hogy 
a tanügymi-
nisztériummal 
2011-től volt egy 
együttműködési 
szerződése a 
szövetségnek.

viselője is részt vett, valamint mint-
egy hatvan szakmai, diák- és szülői 
szervezet, illetve a gyermekek- és a 
kisebbségek jogait védő szervezetek 
képviselői, akik Klaus Iohannis ál-
lamfővel találkoztak. 

„Hangot adunk
a véleményünknek”
A magyar civil szervezetek mellőzése 
azért szembetűnő, mert közel hat-
van szervezet kapott erre meghívót: 
magániskolák, romák, fogyatékkal 
élők, Step by Step iskola, főiskolák, 
egyetemek, tanügyi szakszerveze-
tek, de még a községeket, városokat 
képviselő szervezetek is. A magyar 
szervezetek kihagyását Ferencz-Sa-
lamon Alpár, a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) 
szakmai alelnöke is alátámasztotta, 
akit éppen a Bolyai Nyári Akadémia 
megnyitójára tartó útján értünk utol 
tegnap telefonon. „Az RMPSZ-t nem 
hívták meg erre a konzultációra, an-
nak ellenére, hogy a tanügyminisz-
tériummal 2011-től volt együttműkö-
dési szerződése a szövetségnek. Az 
államelnöki hivatallal eddig sem volt 
semmilyen fajta kapcsolatunk, ennek 
ellenére mi úgyis hangot adunk a vé-
leményünknek, és ahol csak tudjuk, 

elmondjuk a meglátásainkat a reform 
kapcsán is, elküldjük az államelnöki 
hivatalnak” – mondta Ferencz-Sala-
mon Alpár. Szabó Ödön, az RMDSZ 
oktatásügyekért felelős parlamenti 
képviselője sem tudta, hogy milyen 
alapon választotta ki az államelnöki 
hivatal a meghívott civileket, de a po-
litikus úgy véli, ez csak bemutatkozó 
konzultáció volt, és az igazán fontos 
kérdés az, hogy ezután hol fog zajla-
ni az érdemi munka. Mint elmondta, 
az fog számítani, hogy hol és milyen 
szakmai csapat írja át a mostani el-
képzeléseket törvénycikkelyekké.

Sok a tisztázatlan kérdés
„Kelemen Hunor miniszterelnök-he-
lyettes ott volt a hétfői tárgyaláson, 
bennünket, a parlamenti szakbizott-
ságokat a keddi megbeszélésre hív-
tak, a szerdairól nem sokat tudok. Ez 
csak egy bemutató konzultáció volt. 
Az érdekel engem, hogy ezek az álta-
lános elvek, amelyek itt megfogalma-
zódtak, hol és kik által lesznek első 
körben törvénycikkelyekké átültet-
ve, hiszen ezek egyelőre csak elvek, 
elképzelések” – magyarázta a poli-
tikus. Példaként említette a projekt 
azon elképzelését, hogy az elméleti 
iskolák megszervezhetik saját felvéte-

li vizsgájukat, és nem feltétlenül csak 
a képességvizsga eredményei alapján 
„kapják” a diákjaikat. Mint mond-
ta, egyelőre nem világos. „A kérdés, 
hogy ezek a gyerekek ugyanúgy egy 
előszűrésen vesznek részt majd, vagy 
ezután még le kell tenniük a képes-
ségvizsgát is? Ezek és ehhez hasonló 
elméleti kérdések fognak tisztázódni 
abban a szakmai csoportban, amely 
igazán számít” – mondta a politikus. 
Hozzátette, a projektben jó dolgokat 
lát, tényleg előjöttek a rendszer prob-
lémái, és vannak válaszok, de ezeket 
le kell szabályozni. „Lényeges, hogy 
megszólítottak-e minket vagy sem, 
de az RMDSZ ott volt a legmagasabb 
szinten az első konzultációs napon” 
– szögezte le a parlamenti képviselő. 
Hozzátette, butaságnak tartja azt, ha 
nem hívták meg a civilek közé a ha-
zai magyar oktatás civil érdek-képvi-
seleteit, de véleménye szerint eléggé 
hangsúlyos a kisebbségi oktatás feje-
zete a jelenlegi tanügyi törvényben is, 
és annak idején is az RMDSZ képvisel-
te a hazai magyarságot. „Igazából az 
a kérdés, hogy hol fogják az elméletet 
gyakorlati cikkelyekbe, törvénybe ik-
tatni, és nem valószínű, hogy hatvan 
civil szervezet fog cikkelyeket írni” – 
fejtette ki véleményét Szabó Ödön.

 » SIMON VIRÁG

A személyes találkozások fontos-
ságát, az online oktatás során is 

bevált módszerek megosztását emel-
ték ki a felszólalók a 29. Bolyai Nyári 
Akadémia hivatalos megnyitóján Szo-
vátán, a Teleki Oktatási Központban 
tegnap délelőtt. Idén tíz helyszínen 
zajlanak az akadémia ülései, lehető-
séget teremtve az erdélyi pedagógu-
soknak a találkozásra, tapasztalat-
cserére, tanulásra, az eseményeken 
ötszázan vesznek részt. A központ 
vezetője, Biró Zsolt hangsúlyozta, 
az elmúlt időszak bizonyította, amit 
mindig is tudtunk, hogy csak közös-
ségben tudunk megmaradni, gyerme-
keket oktatni, nevelni. Éppen ezért az 
eddiginél fontosabb a közösségépítési 
lehetőséget megragadni, ezekre hang-
súlyt fektetni. A Bolyai Nyári Akadé-

mia is egy ilyen lehetőség, ahol a pe-
dagógusok ismerkednek, megosztják 
egymással tapasztalataikat. A 30. éve 
fennálló Romániai Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége (RMPSZ) feladatáról 
beszélt Burus Siklódi Botond elnök, 
megemlítve, egyre kevesebb jó szót, 
dicséretet kapnak a nemzet napszá-
mosai, a pedagógusok. Az idei nyári 
akadémia központi témaköre: a peda-
gógusi együttműködések lehetőségei 
és módszerei az iskolában és azért 
választották ezt, hiszen most igencsak 
fontos, hogy az online tanítás után a 
pedagógusok megosszák egymással 
tapasztalataikat, ötszázan vesznek 
részt. A világháló uralta világunkban 
különösen fontos, hogy gyermekein-
ket olyan pedagógusok oktassák, ta-
nítsák, akik meg tudják találni velük a 
közös hangot, akik oda tudják irányí-
tani fi gyelmüket az értékekre – hang-

súlyozta beszédében Brendus Réka, 
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkárságának főosztályveze-
tője. Hozzátette, fontosnak tartják a 
továbbképzéseket és támogatják a 
pedagógusok és az RMPSZ által vég-
zett munkát. A továbbképzések sok-
színűségét méltatta felszólalásában 
dr. Balázs Attila, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának Nemzetközi és 
Kárpát-medencei Kapcsolatokért Fe-
lelős Államtitkárságának főosztályve-
zetője, kiemelve: a magyar identitás, 
nyelv és kultúra megőrzésében oly 
fontos szerepet játszó pedagógusok-
nak minden segítséget meg kell adni, 
hogy felkészülten tudjanak oktatni, 
helytállni. Fekete Irén elnök, a Szlová-
kiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
nevében iránytűnek nevezte a Bolyai 
Nyári Akadémiát, amely segít eliga-
zodni a mai zűrzavaros világban.

Iránytű a zűrzavarban a Bolyai Nyári Akadémia

 » Az elmúlt 
időszak bizo-
nyította, amit 
mindig is tud-
tunk, hogy csak 
közösségben tu-
dunk megmarad-
ni, gyermekeket 
oktatni, nevelni.

Nem sokat „tűrték” a
négyfalusi táblákat

Lefestették a Brassó megyei Négy-
falu magyar helységnévtábláit, 

amelyeket július elején helyeztek ki 
– derül ki Géczi Gellért alpolgármes-
ter tegnapi  Facebook-bejegyzéséből. 
„Elszomorító tény az, hogy egyesek 
elképzelésében van még hely ilyen 
jellegű meggondolatlan gesztusok-
nak, melynek célja nem más, csak 
hogy aláássa a nemzetek közötti békés 
együttélést, az egymás iránti tiszte-
letet, megértést, toleranciát...” – írta 
az RMDSZ politikusa. Géczi Gellért 
július 5-én rögzítette Facebook-olda-
lán, hogy az azt megelőző napokban 
magyar helységnévtáblákat helyeztek 
ki. „Ez nemcsak azért lényeges, mert 
a törvény előírja ezt a jogot, hanem 
azért is, mert az ilyen jellegű kezdemé-
nyezések a vidékünkre jellemző mul-
tikulturalitásnak, jó együttélésnek a 
jelei, és persze nem utolsó sorban egy 
ilyen kezdeményezés az itt élő erős 
magyar közösségről is tanúskodik” 
– írta akkor az alpolgármester. Géczi 
Gellért a Transindex hírportálnak azt 
nyilatkozta, a polgármesteri hivatal 
feljelentést tesz az ügyben. Négyfalu 
municípiumi rangú város Brassó 
megyében. A 2011-es népszámlálási 
adatok szerint 30 798 lakosából 6210 
vallotta magát magyarnak, azaz az 
összlakosság 23,1 százaléka. (Krónika)




