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Központban nyitották meg az idei 
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Iránytű  a zűrzavaros világban
Hivatalosan is megnyitották a 29. Bolyai Nyári Akadémiát Szovátán

SIMON VIRÁG

A szovátai Teleki Oktatási 
Központban egybegyűl-
teket, akik az idei Bolyai 

Nyári Akadémia megnyitójára és 
ülésszakaira érkeztek, a központ 
vezetője, Bíró Zsolt köszöntötte, 
beszédében kihangsúlyozva: az el-

múlt időszak bizonyította, amit 
mindig is tudtunk, hogy kö-
zösségben tudunk megma-
radni, gyermekeket oktatni, 
nevelni. Éppen ezért az ed-
diginél fontosabb a közös-
ségépítési lehetőséget meg-

ragadni, ezekre hangsúlyt 
fektetni. A Bolyai Nyári Akadémia 
is egy ilyen lehetőség, ahol a peda-
gógusok ismerkednek, megosztják 
egymással tapasztalataikat, mód-
szereiket. Bíró Zsolt kiemelte: a 
közösségépítésnek fontos szerepet 
kell kapnia a közoktatásban is.

Félezren vesznek részt 
a képzéseken

A harminc éve fennálló Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetségé-
nek (RMPSZ) feladatáról beszélt 
Burus Siklódi Botond, a szövetség 
elnöke, megemlítve azt is, hogy 

egyre kevesebb jó szót, dicséretet 
kapnak a nemzet napszámosai, a 
pedagógusok. Az idei nyári akadé-
mia központi témaköre: A pedagó-
gusi együttműködések lehetőségei 
és módszerei az iskolában. Azért 

választották ezt, mert most igen-
csak fontos, hogy az online tanítás 
után a pedagógusok megosszák 
egymással tapasztalataikat, azokat 
a módszereket, megoldásokat, ame-
lyek átsegítették őket ezen a nehéz 
időszakon, és amelyek segítségével 
megtalálták az utat a diákokhoz. Az 
idei képzésen tíz helyszínen mint-
egy ötszázan vesznek részt.

A kíváncsiságot fenntartani 
nem könnyű

A világháló uralta világunkban kü-
lönösen fontos, hogy gyermekeinket 
olyan pedagógusok oktassák, tanít-

sák, akik meg tudják találni velük a 
közös hangot, akik oda tudják irányí-
tani fi gyelmüket az értékekre, akik 
a kíváncsiságot fenntartva tudnak 
oktatni. A Bolyai Nyári Akadémia 
képzései is ezért fontosnak, mert le-
hetőséget adnak a tanároknak, hogy 
felkészüljenek a jövő kihívásaira – 
hangsúlyozta beszédében Brendus 
Réka, a Miniszterelnökség Nemzet-
politikai Államtitkárságának főosz-
tályvezetője. A pedagógusoknak 
szerinte egyáltalán nincs könnyű fel-
adatuk, ezért fontosnak tartják a to-
vábbképzéseket, és támogatják a pe-
dagógusok és az RMPSZ által végzett 
munkát. A továbbképzések sokszínű-

ségét méltatta felszólalásában dr. 
Balázs Attila, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Nemzetközi és Kár-
pát-medencei Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkárságának főosztályveze-
tője, 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 köszöntötte az egybegyűlte-
ket, és iránytűnek nevezte a Bolyai 
Nyári Akadémiát, amely segít eliga-
zodni a mai zűrzavaros világban.

B A L O G H  L E V E N T E

Továbbra is feszültséget gerjeszt 
a kormánykoalíció pártjai között 

a bírák és ügyészek által elkövetett 
bűncselekményeket vizsgáló különle-
ges ügyészség (SIIJ) felszámolásának 
ügye. Miközben Csoma Botond, az 
RMDSZ képviselőházi frakciójának 
vezetője a Krónikának nyilatkozva le-
szögezte, hogy az RMDSZ támogatja a 
korrupcióellenes harcot, ugyanakkor 
szükségesnek tartja a fékek és ellen-
súlyok rendszerét az igazságszolgál-
tatásban is a visszaélések megelőzése 
érdekében, Dan Barna, a Mentsétek 

meg Romániát Szövetség – Szabadság, 
Egység és Szolidaritás Pártja (USR-
PLUS) társelnöke tegnap kijelentette: 
az RMDSZ tervezete, amellyel a SIIJ 
hatásköreit nem az Országos Korrup-
cióellenes Ügyészség (DNA), hanem a 
legfőbb ügyészség kapná meg, „mér-
gező” és „elfogadhatatlan”.

Komoly a korrupció mértéke

Csoma Botond tegnap lapunknak in-
doklásként arra, miért ellenzik, hogy 
a DNA vegye át az ügyeket, kifejtette: 
2019-ben az Igazságügyi Felügyelet 
elkészített egy jelentést, amelyet a Leg-
felsőbb Igazságszolgáltatási Tanács 
(CSM) is elfogadott. „Ebben részletesen 

leírták, milyen rendellenességek vol-
tak az igazságügyi rendszerben, egyes 
bírók milyen nyomásgyakorlásnak 
voltak kitéve. A konklúzió egyértel-
műen az volt, hogy ez veszélyezteti az 
igazságszolgáltatás függetlenségét. Mi 
ebből kiindulva azt mondtuk, léteznie 
kell a fékek és ellensúlyok rendszeré-
nek az igazságszolgáltatásban. Sem-
miképpen nem szeretnénk gátolni a 
korrupcióellenes harcot, Romániában 
nagyon komoly a korrupció mértéke, 
viszont bizonyos garanciákra szükség 
van, hogy azok a visszaélések, ame-
lyek a múltban megtörténtek, ne ismét-
lődjenek meg. Ezért mondtuk azt, hogy 
egyetértünk a különleges ügyészség 
megszüntetésével, de a garanciák és az 

igazságszolgáltatás szempontjából vé-
leményünk szerint az lenne a jobb, ha 
ezek a dossziék a legfőbb ügyészség-
hez kerülnének. Ráadásul egy olyan 
struktúrához, amelyet nem kell létre-
hozni, hiszen már most is létezik” – 
hangsúlyozta Csoma. Annak kapcsán, 
hogy Stelian Ion igazságügy-miniszter 
emiatt egy vasárnapi nyilatkozatában 
arról beszélt, az, hogy az RMDSZ nem 
bízik a DNA-ban, frontális támadás a 
korrupcióellenes ügyészség ellen, és 
nem szolgálja az ország érdekét, Cso-
ma keményen bírálta a tárcavezetőt. 
„Azt mondja, aki nem ért egyet vele, 
az biztosan Románia érdekei ellen 
van, és azt hiszi, ő van az egyetlen ál-
talános igazság birtokában, és bárki, 
aki mást állít, az korrupt vagy rosszhi-
szemű” – mutatott rá.

Politikai alapú manipuláció

Felvetésünkre, hogy Ion az Igaz-
ságügyi Felügyelet jelentését azzal 

söpörte le az asztalról, hogy annak 
egyik szerzője politikai kinevezett, 
Csoma ostobaságnak nevezte a mi-
niszter kijelentését. „Politikai alapú 
manipuláció egy egész jelentést, 
amit a CSM elfogadott, és 
amelynek nem egyetlen 
szerzője van, úgy tekinte-
ni, mintha nem létezne” 
– hangsúlyozta Csoma. 
Kérdésünkre, mi lehet az 
USR-PLUS célja azzal, hogy a téma 
miatt az RMDSZ-t támadja, a frakci-
óvezető kijelentette: egyértelműen 
politikai célról van szó. 

Florin Cîțu miniszterelnök ugyan-
akkor szintén tegnap úgy nyilatko-
zott: ezt az ügyet a parlamentben kell 
megvitatni, és ott kell megtalálni a 
megoldást. Emlékeztetett: a kormány 
elfogadta a SIIJ felszámolásáról szóló 
törvénytervezetet, most az igazság-
ügyi tárcának segítenie kell a parla-
mentet és a kormányt abban, hogy 
megoldást találjanak.

Nem csitulnak a koalíciós feszültségek
• Továbbra is ellentéteket gerjeszt az RMDSZ és az USR-PLUS között, hogy előbbi nem 
a DNA-nak, hanem a legfőbb ügyészségnek adná át a bírák és ügyészek által elkövetett 
törvénytelenségeket vizsgáló, megszűnésre ítélt ügyészség tevékenységét. Csoma 
Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője szerint szükség van az ellensúlyokra a 
visszaélések megakadályozása érdekében.

• A személyes találkozások fontosságát, az online 
oktatás során is bevált módszerek megosztását, 
ismertetését tartották fontosnak a felszólalók, akik 
részt vettek hétfőn délelőtt a 29. Bolyai Nyári Akadé-
mia hivatalos megnyitóján Szovátán, a Teleki Oktatási 
Központban. Idén tíz helyszínen zajlanak az akadémia 
ülései, lehetőséget teremtve az erdélyi pedagógusok-
nak a találkozásra, tapasztalatcserére, tanulásra.




