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Reform magyarok nélkül?
Nem konzultált az államelnök magyar szervezetekkel

H A J N A L  C S I L L A

Az államfői hivatal irányí-
tásával kidolgozott Művelt 
Románia projekt a tanügyi 

reformot előkészítő konzultáció-
kat is magában foglalja. Hétfőn a 
kormánykoalíció vezetőit hívták 
meg erre a megbeszélésre, múlt 

kedden a parlament két há-
zának elnökét, illetve az 
oktatási szakbizottságok 
több képviselőjét. Szer-
dán pedig mintegy hatvan 
szakmai, diák- és szülői 
szervezet, illetve a gyer-
mekek és a kisebbségek 
jogait védő szervezetek 

képviselőivel találkozott 
Klaus Iohannis államfő. Kivételt 
képeztek a szerdai találkozó alól a 
romániai magyar diákokat, peda-
gógusokat és szülőket képviselő 
szervezetek, amelyek nem kaptak 
meghívót erre a konzultációra. A 

magyar civil szervezetek hiánya 
azért szembetűnő, mert közel 
hatvan szervezet kapott meghívót 
– magániskolák, romák, fogya-
tékkal élők, Step by Step iskola, 
főiskolák, egyetemek (a Sapien-
tia – EMTE sem kapott erre meg-
hívót), tanügyi szakszervezetek, 
de még a községeket, városokat 
képviselő szervezetek is, csak a 
magyar oktatás szereplőit képvi-
selő szervezeteket nem hívták el a 
találkozóra.

A magyar pedagógusok 
képviseletét sem hívták

Ezt Ferencz-Salamon Alpár, a Ro-
mániai Magyar Pedagógusszövet-
ség (RMPSZ) szakmai alelnöke is 
alátámasztotta, akit éppen a Bo-
lyai Nyári Akadémia megnyitójára 
tartó útján értünk utol telefonon. 
„Az RMPSZ-t nem hívták meg erre 
a konzultációra, annak ellenére, 
hogy 2011-től a tanügyminisztéri-
ummal volt egy együttműködési 

szerződése a szövetségnek. Az ál-
lamelnöki hivatallal eddig sem volt 
semmilyenfajta kapcsolatunk, en-
nek ellenére mi úgyis hangot adunk 
a véleményünknek, és ahol csak 
tudjuk, elmondjuk a meglátásain-
kat a reform kapcsán is. Mi is láttuk 
a hosszú listát, amelyre akadémiai 
és más nem kormányzati szerveze-
tek is meghívást kaptak, és szem-
betűnő volt számunkra is, hogy 
magyar szervezetet nem láttunk a 
listán. De most országos elnökségi 
ülésre is utazunk, és a meglátása-
inkat a Művelt Románia kapcsán el 
fogjuk küldeni az államelnöki hiva-
talnak” – fejtette a Romániai Ma-
gyar Pedagógusszövetség alelnöke.

Az RMDSZ ott volt

Szabó Ödön, az RMDSZ okta-
tásügyekért felelős parlamenti 
képviselője sem tudta azt, hogy 
milyen alapon választotta ki az 
államelnöki hivatal a meghívott 
civileket, de a politikus úgy véli, 
ez csak egy bemutatkozó konzultá-
ció volt, és az igazán fontos kérdés 
az, hogy ezután hol fog zajlani az 
érdemi munka. Mint elmondta, az 
fog számítani, hogy hol és milyen 
szakmai csapat írja át ezeket tör-
vénycikkelyekké. „Kelemen Hunor 
miniszterelnök-helyettes ott volt 
a hétfői tárgyaláson, bennünket, 
a parlamenti szakbizottságokat 
a keddi megbeszélésre hívtak, a 
szerdairól nem sokat tudok. Ez csak 
egy bemutató konzultáció volt. Az 

érdekel engem, hogy ezek az álta-
lános elvek, amelyek itt megfogal-
mazódtak, hol és kik által lesznek 
első körben törvénycikkelyekké át-
ültetve, hiszen ezek egyelőre csak 
elvek, elképzelések” – magyarázta 
a politikus. Példaként említette a 
projekt azon elképzelését, hogy az 
elméleti iskolák megszervezhetik 
saját felvételi vizsgájukat, és nem 
feltétlenül csak a képességvizsga 
eredményeiből kapják a diákjaikat. 
Az viszont nem világos, hogy ez mit 
jelent. Szabó Ödön szerint ehhez 
hasonló elméleti kérdések fognak 
tisztázódni abban a szakmai cso-
portban, amely igazán számít. „Jó 
dolgokat látok, tényleg előjöttek 
a rendszer problémái, és van vá-
lasz, 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. Hozzátet-
te, butaságnak tartja azt, ha nem 
hívták meg a civilek közé a hazai 
magyar oktatás civil érdekképvise-
leteit, de véleménye szerint eléggé 
hangsúlyos a kisebbségi oktatás 
fejezet a jelenlegi tanügyi törvény-
ben is, és annak idején is az RMDSZ 
képviselte a hazai magyarságot.

Megtelt a Cotroceni Palota 
terme a civil szervezetek 
érdekképviselőivel  – a magyar 
szervezeteknek mégsem jutott 
hely
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• Mintegy hatvan szakmai, egyetemi, diák- és szülői 
szervezet, illetve a gyermekek és a kisebbségek 
jogait védő szervezetek képviselőivel találkozott 
Klaus Iohannis államfő múlt héten a Művelt Románia 
projekt kapcsán, amely a tanügyi reformot meg-
előző konzultációkat jelenti. Szembetűnő azonban, 
hogy egyetlen magyar civil szervezet, illetve a hazai 
magyar oktatás szereplőinek érdekképviselete sem 
kapott meghívást erre a találkozóra.

Régi fotókat várnak
A marosvásárhelyi állatkert 
megalakulásának 57. év-
fordulója alkalmából archív 
fényképekből szerveznek 
kiállítást, és arra kérik a 
marosvásárhelyieket, de nem 
csak, hogy járuljanak hozzá 
a kiállításhoz olyan fotókkal, 
amelyek régen készültek az 
állatkertben. Ugyanakkor arra 
kérik az érdekelteket, hogy 
ezeket a fotókat újra készítsék 
el a jelenben, ugyanazon a he-
lyen. A fényképeket az office@
zootirgumures.ro e-mail-címre 
várják, névvel és készítésük 
dátumával.

Startoljunk rá!
Ezzel a címmel indított tájé-
koztató jellegű erdélyi körutat 
Vincze Loránt európai parla-
menti képviselő, hogy a helyi 
és megyei vezetőknek, vállal-
kozóknak és civil szervezetek-
nek nagyobb rálátásuk legyen 
az EU-s pályázatok és támoga-
tások rendszerére. Július 16-án 
Marosvásárhelyre is ellátogat, 
ahol két részben ismerteti az 
érdeklődőkkel a pályázási 
lehetőségeket. A marosvá-
sárhelyi előadás helyszíne a 
Multinvest irodaház (Dózsa 
György u. 67.), július 16-án 10 
órától a civil szervezeteket, 14 
órától a vállalkozókat várják. 
A járványügyi intézkedések 
miatt a helyek száma korlá-
tozott, de a vinczelorant.eu/
startoljunkra oldalon regiszt-
rált jelentkezők online is 
követhetik az előadásokat.

Könyvbemutatókra 
várnak
Szakács Péter Giordano Bruno 
ars poeticája az exaltációtan 
tükrében című kötetét mutat-
ják be csütörtökön délután hat 
órától a városi könyvtárban 
A könyv éve Székelyudvarhe-
lyen című program részeként. 
Pénteken is hasonló program-
mal várja az érdeklődőket az 
intézmény, szintén délután hat 
órától Kádár Annamária Valódi 
példaképek című, inspirá-
ló történeteket tartalmazó 
kötetével ismerkedhet meg a 
közönség.

Késik az igazolvány-
kibocsátás
Újabb országos szintű 
alapanyaghiány miatt ismét 
késik a személyi igazolványok 
kibocsátása. Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatalának sze-
mélynyilvántartó közszolgá-
lata arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a június 30. után igényelt 
okmányokat csupán 30 napos 
határidőre tudják kiállítani. 
Ennél rövidebb időre csak 
sürgősségi esetekben tudnak 
eljárni, a sürgősséget pedig 
dokumentumokkal kell megin-
dokolnia a kérelmezőnek.
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