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„Kiharcoljuk azt, ami még nincs”
Három fontos oktatást érintő esemény is volt a héten. Az államfő és a tanügyminisztérium közvitákat szervezett, az RMDSZ együttes
frakción tárgyalt az oktatási miniszterrel. Szabó Ödön képviselőt kérdeztük, aki mindhárom eseményen képviselte a magyarságot.
CIUCUR LOSONCZI ANTONIUS

– Képviselő úr, miről
szóltak a közviták?

– Klaus Iohannis államel-
nök most általános társadal-
mi párbeszédet indít, egy új
oktatási törvény elkészítésé-
re. Az idei évben sorozatos
egyeztetések lesznek. Jövőre
készül el a konkrét tervezet.
Konszenzust akarnak a vég-
leges törvényről. Az elnök
elképzelése az, hogy két év
múlva lépjen érvénybe az új
jogszabály.

Kiszámíthatóság kell
– Mi volt az RMDSZ ál-

láspontja?
– Mi mindig azt kértük,

hogy ne piszkálgassanak
évente, félévente bele a tan-
ügyi törvénybe. Kiszámítha-
tóság kell. Egy gyerek, ha
óvodától egyetemig tanul,
akkor közel húsz évet jár
oktatási intézménybe. A
tanügyi törvény szerintünk
egy keret, alapdolgokat kell
tartalmazzon. Tiszta világos
kell legyen. Ugyanakkor azt
kértük, hogy a magyar okta-
tásnak szerzett jogait eleve
vegyék át az új törvénybe.

– Milyen jogokról van
szó?

– Hál Istennek nagyon
sokról. Elértük, hogy elkezd-
ték a magyar gyerekeknek a
román nyelvet másként ta-
nítani, mint a román anya-
nyelvűeknek. Az első két
osztályban megvan erre a
tankönyv is. Románia törté-
nelmét és földrajzát magyar
nyelven oktatják. Arányos
képviseletünk lehet a tanfe-
lügyelőségeken. Kisebbségi
pedagógus képző és oktatás
kutatási intézmények lét-
rehozása előírt. Magasabb
egység finanszírozás jár a
magyarul tanuló gyerekek
után. Teljes gerincű magyar
oktatásunk van, óvodától a
doktori iskolákig. Az egyhá-
zi iskoláinkat finanszírozza
az állam. Tehát sok mindent
elértünk.

– Ígéretet kaptak, hogy
nem változtatnak rajta?

– Igen. A mi gondjaink
jelenleg a törvény alkalma-
zásával vannak. Nekünk
nem csak arra kell figyel-
ni, hogy majd mi lesz. Most
van egy törvény azt alkal-
mazni kell. Nézze, most van
például a gimnázium felső
tagozatának, az V–VIII. osz-
tályosoknak a kerettanter-
vi vitája. Erről nekünk van
véleményünk. A pedagógus
szövetséggel, Burus elnök-

kel együtt képviseltük is a
közös álláspontot.

– Mit mondtak el?
– Megismételtük, a gye-

rekek érdekei azt kívánják,
hogy csökkentsünk a túl-
terheltségen. Mi a keretek
meghatározásában az is-
koláknak adnánk nagyobb
szabadságot a minisztéri-
um helyett. Kértük, hogy a
román nyelv vizsgatételei a
záróvizsgáknál, érettséginél

a magyar gyerekek számá-
ra ne egyezzenek meg a
román anyanyelvűekével,
hisz a törvény az RMDSZ-
nek köszönhetően sajátos
tantervet ír elő. A sajátos
tantervek sajátos tételeket
feltételeznek.

Feloldani az ellenállást
– Miként fogadták ja-

vaslataikat?
– Aki értette, az jól. Saj-

nos kevés román szakember
ismeri a kisebbségi oktatás
sajátosságait. Ennél csak az
rosszabb, ha az, aki mégis
ismeri, rosszindulatú. Be-
szélgetni kell. Fel kell olda-
ni az ellenállást. Dolgozni
kell az előrelépésért.

– Mi történt a tanügy-
miniszteri találkozón?

– Ott sokkal gyakorlati-
asabbak lehettünk. Kértük,
hogy maga a minisztérium
is támogassa a közvitákon,
a kisebbségi szerzett jogok
védelmét. Kértük, minél
hamarabb küldjék ki a mi-
nisztériumból a következő
tanév osztálylétszámaira
vonatkozó jóváhagyásokat.

– Ez arra vonatkozik,
amit itt Bihar megyében
kértek?

– Arra is. Sajnos nem
csak itt voltak gondok. Az
RMDSZ nagyon határozott
fellépése, melyet erősített
a közösen szervezett szülői,
magyar közösségi támoga-
tás, eredményesnek bizo-
nyult. Történelmi egyháza-
ink, iskoláink, polgármes-

tereink szolidárisak voltak
véleményünkkel, álláspon-
tunkkal. Fontos volt azon-
ban, hogy ezen a találkozón
újabb dolgokat is sikerült
tisztázni.

– Milyen dolgokra gon-
dol?

– Például rákérdeztünk
arra, hogy a legutóbbi talál-
kozásunkkor felvetett ma-
gán- és magánjellegű feleke-
zeti oktatási intézmények,
a kötelező tanügyi kereten
belüli normatív finanszíro-
zására tett javaslatunkkal
mi lett?

– Van ilyen oktatás me-
gyénkben?

– Igen. Az evangélikus
óvoda, illetve a Don Orione
iskola is ilyen.

– Mi volt a válasz?
– A miniszter elmondta,

hogy akár ezen a héten,
de legkésőbb jövő héten
meglesz az általunk kért
szabályozás. Ugyanakkor
azt is világossá tettük, tisz-
tában vagyunk vele, hogy
ez egy szakértői kormány.
Pontosan ezért a törvény
alkalmazását úgy kérheti
számon, végezheti el, hogy
nem lehet mögé politikai cé-
lokat képzelni. Véleményem
szerint a MOGYE-ügyet egy-
szerűen törvényalkalmazási
ügyként kell kezelje a mi-
nisztérium. Be kell tartassa
az előírásokat.

– Van más ilyen ügy is?
– Igen. A kisebbségi pe-

dagógus központnak, illet-
ve az oktatásku-
tatási intézet
k i s e b b s é g i
osztályának
a létrehozá-
sa ugyanúgy
szerepel a
tanügyi tör-
vényben. Az
első eset -
b e n a

miniszter az előterjesztő,
a másodikat az intézmény
igazgatója kell kezdemé-
nyezze. A miniszter azt
ígérte, hogy a tavasz folya-
mán beterjeszti a kormány-
nak a létrehozásról szóló
határozatot.

Minőségi tankönyvek
– Ez egy konkrét ügy.

Volt más ilyen konkrét
kérés, ígéret?

– Egy sor kérést adtunk
át a miniszternek. Közel
harminc ügyet jeleztünk
írásban. Nagyon sokféle ja-
vaslatunk volt. Például az,
hogy amennyiben vegyes
tannyelvű intézményben
leépítés zajlik, akkor a két-
nyelvű oktatásra alkalmas,
a két nyelvet bizonyítottan,
oktatói színvonalon beszélő
pedagógus maradjon al-
kalmazásban. Ez nyilván
nagyobb biztonságot adna
a mi oktatóinknak és meg-
védené gyerekeinket attól,
hogy az anyanyelvi oktatást
adminisztratív eszközökkel
csorbítsák. Kértük, hogy
a tankönyv pályázatoknál
csökkentsék a pénzügyi
szempontok pontszámait.
Az kell legyen a cél, hogy
jó, minőségi tankönyvekből
tanítsanak a pedagógusok.

– De az is fontos, hogy
olcsó is legyen, nem?

– A kötelező oktatás tan-
könyveit az állam ingyen
biztosítja. Minőség kell.
Generációk versenyképes-
sége múlhat az eszközök,
tankönyvek, segédanyagok
minőségén. Nem itt kell
spórolni. Ráadásul ez ben-
nünket, magyarokat hátrá-

nyosan érint.

– A tankönyvek
ára?

– Igen, a rá vonat-
kozó jelenlegi rendszer.
Nézze, volt például egy
pályázat, amelyre történe-

tesen nagyon tehet-
séges nagyvára-

di pedagógusok
jelentkeztek.

Matematika
könyvet ír-

tak az alsó tagozatosoknak,
pontosabban a másodiko-
soknak. Országos verseny-
ben az övék volt minőségi
szempontból a második leg-
jobb. A módszertan szerint
az első hármat adták ki. Az
övéket azért nem adták ki
mert drágább volt. Miért?
Hát egyszerű, nem mindegy,
hogy egy könyv több száz-
ezer vagy pár tízezer pél-
dányban készül el és erre
számolják ki az egységárat.

– Mit mondott a minisz-
ter?

– Azt ígérte, újragon-
dolják a pontozási rend-
szert. Ugyanakkor mi azt
is kértük, hogy az elbíráló
bizottságban a kisebbségi
tankönyvek esetében az il-
lető kisebbséghez tartozó
bizottsági tagok többség-
ben legyenek. Ez az az elv,
amit mindig is képviselt az
RMDSZ: magunkról mi ma-
gunk dönthessünk.

Van miért dolgozni
– Ez szép, de ez elég sok

helyen várat még magára.
– Valóban van miért dol-

gozni. Nézze, például a tan-
ügyi törvény előírja, hogy
az osztálylétszámmal ará-
nyos képviseletünk kell le-
gyen a tanfelügyelőségeken.
Még nem alkalmazzák telje-
sen, de mi harcolunk ért.

Ugyanakkor már megfo-
galmaztuk a következő lé-
pést, éspedig hogy kisebb-
ségi oktatásra vonatkozóan
a kisebbségi intézményi
vezetőknek legyen egyfaj-
ta vétójoga. A törvényt
nyilván tartassák be, de a
visszaéléseket a kisebbségi
oktatási vezető önmagában
is akadályozhassa meg.

– Tud mondani példát?
– Igen. Például a magyar

osztályok tervezett meg-
szüntetése. Nem lett volna
szükség az RMDSZ, isko-
lák, szülők, egyházak moz-
gósítására, ha a magyar
főtanfelügyelő helyettes-
nek ez a jogköre megvan.
Ő látta, hogy ez nem kor-
rekt. Ellene is szavazott.
De neki csak egy szavazata
van a tanfelügyelőség igaz-
gatótanácsában. Kell tehát
egyfajta vétójog az ilyen
esetekre. Ugyanez vonat-
kozik a minisztériumon
belül a kisebbségi államtit-
kárra. Azt mondtuk, hogy
a létszám alatti osztályok
elbírálása legyen az ő kizá-
rólagos hatásköre. Ugyanez
kell legyen a helyzet a ki-
sebbségi fejezetekhez való

törvénymódosításokra vo-
natkozó minisztériumi ál-
lásfoglalások esetében is.

Nem kell a papírgyártás!
– Az iskolák minden-

napjaira vonatkozóan
mit javasoltak?

– Mondom, összesen
több tucat javaslatunk
volt. Azt kértük, hogy a
minisztérium ne bürokra-
tizáljon. Kaptam egy kimu-
tatást valamikor és abból
kiderül, hogy például Ér-
szőlősön több bizottságot
kellett létrehozni, mint
amennyi pedagógus van. A
tanárnak oktatni kell, nem
adminisztrálni.

Az én feleségem a ta-
valy, amikor a Szent Lász-
lóba az ARACIP, ez a mi-
nőségellenőrző csapat jött
vizsgálódni, több hónapig
mondhatom a CEAC-ról (ez
az iskolai bizottság) álmo-
dott. Nem kell a papírgyár-
tás! Az ellenőrzési formák,
rendszerek egyszerűek,
áttekinthetőek, érthetőek
kell legyenek.

Ugyanakkor a legna-
gyobb gond továbbra is a
gyereklétszám.

Ez tény. De nézze, ott,
ahol például ezt bentlaká-
sok működésével akarták
megoldani, azokon sem
segítenek. Önálló finanszí-
rozás és személyzeti keret-
szám kell a bentlakások-
nak. Az iskoláknak be kell
férni a kisegítő személyzeti
keretbe. Ez nehéz minden-
kinek, de szinte lehetetlen
azoknak, akiknek bentla-
kásuk is van, amennyiben
jól akarják működtetni
azokat. Jeleztük, erre is
van konkrét javaslatunk,
tervünk. Tárgyalni, egyez-
tetni szeretnénk róla.

– Most nem kérdezem
tovább az összes pontot,
látom alaposan felkészül-
tek. Van azonban olyan,
amit kiemelne?

– Nézze, már akkor sze-
lektálni kellett, amikor a
tárgyalásra készültünk. Na-
gyon sok mindent leírtunk.
A kétnyelvű oklevelektől
egészen az anyanyelvű
minősítésekig. Tisztában
vagyunk azzal, hogy foko-
zatosan lehet előre lépni.
Egyszerre kell három do-
logra figyelni. Ügyelni kell
arra, hogy amink megvan,
azt ne vegyék el. Dolgozni
kell azért, hogy ami jár,
azt alkalmazzák. Készülni
kell arra, hogy kiharcoljuk
azt, ami még nincs.

Szabó Ödön Bihar megyei parlamenti képviselő nyilatkozott az
oktatást érintő kérdésekről

Közgyűlés. Az EKE’91 Nagyvárad
– Bihar február 20-án, szombaton 10 órától
tartja éves beszámoló közgyűlését Nagyvára-
don, az Ady Endre Gimnázium dísztermében.
Tisztelettel kérünk minden tagot, hogy jelenjen
meg, és hozza magával a tagsági könyvét.

Gyalogtúra. Az EKE’91 Nagyvárad – Bi-
har február 21-én, vasárnap gyalogtúrát szervez
a Stâna de Vale vasúti megálló–Barátka útvona-
lon. Utazás vonattal. Találkozás vasárnap reggel
7 órakor a vasútállomáson az információ előtt.
Túravezető Császár Mária (tel. 0756–296–739).

RÖVIDENKamaraest és
beszélgetés
„Virág az ember" – tisz-
telgés a 90 éves Kurtág
György zeneszerző előtt.
Kamaraest és beszélge-
tés lesz Horváth Bálint
(Budapest) és Lászlóffy
Zsolt közreműködésével
február 24-én este 8 órai
kezdettel a Partiumi Ke-
resztény Egyetem Bar-
tók-termében. Szervezők
a Partiumi Keresztény
Egyetem Zeneművészeti
Tanszéke és a Partiumi
Magyar Művelődési Céh.
Mindenk érdeklődőt sze-
retettel várnak!

A Földi istenek című színpadi
játékot tekintették meg az ér-
deklődők szerdán a Kiss Stú-
dió Színház felolvasó-színházi
sorozatának részeként.

A Méhes György Földi is-
tenek című egyfelvonásos
színpadi játékát mutatták be
szerdán este a Kiss Stúdió
Színház felolvasó-színházi so-
rozatának keretében. A mű

párbeszédeiben, fordulatos
cselekményében, a karakterek
ábrázolásában, régi korokból
átvett történetben a 20. szá-
zadvégi romániai diktatúrára
és annak fő képviselőire, a
Ceauşescu házaspárra ismer-
hettek rá a jelenlevők. A mű
azonban nem ragad le egyet-
len helyzetnél, hiszen minden
mozzanata – szarkasztikus hu-

mora ellenére is – egyetlen
hatalmas vádbeszéd minden-
fajta diktatúra ellen. A szín-
padi játékban közreműködött
Meleg Vilmos (Iusztinianosz),
Kiss Törék Ildikó (Theodóra)
és Varga Vilmos (Prokopiosz)
színművészek. Méhes György
színdarabjait a hatvanas évek-
től kezdve évtizedeken át az
erdélyi színházak mindegyike
folyamatosan játszotta. Ezek
egyfelől az egykori társadalmi
visszásságokra rávilágító víg-
játékok, másfelől történelmi
groteszkbe öltöztetett drámai
szatírák, a népeket megosztó
nagyhatalmi politikáról szól-
nak (Barbár Komédia, Noé
Bárkája, Jerikó, Ti földi is-
tenek).

Földi istenek a Kiss Stúdióban

Meleg Vilmos, Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos színművészek

Ügyelni kell ar-
ra, hogy amink

megvan, azt ne
vegyék el. Dolgozni
kell azért, hogy ami
jár, azt alkalmazzák.
Készülni kell arra,
hogy kihar-
coljuk azt, ami
még nincs.

SZABÓ ÖDÖN

Nem kegyelmez!Nem kegyelmez!
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