
hargitanépe2011. június 17., péntek | 3. oldal 

Körkép
társadalom

A romániai politikai magasiskola alapszabálya szerint a 
valódi problémákat a figyelem álproblémákra való terelésével 
kell „kezelni”. Hogy igaz-e ez a megállapítás a közbeszédbe 
gumicsontként legújabban bedobott új régiósítási, egyben új 
megyeátszabási kezdeményezésre is – azt ma még talán túl 
korai lenne eldönteni, de tény, ami tény, kevés olyan jó ötlet 
született meg eddig a nagyobbik kormányzó párt – Cotroceni-
palotában székelő – fejében, amely kis- és nagyembereket, köz-
tisztviselőket és vállalkozókat, falun és városon élőket egyaránt ne 
érintett és ne érdekelt volna ennyire. Pedig a demokrata-liberáliso-
kat ötlethiánnyal végképp nem sújtotta a Teremtő. De ez az új me-
gyésítés – mint témafelvetés – tényleg mindent visz. Mindenkinek 
van máris hozzáfűznivalója, szorongása vagy éppen bő kommen-
tálnivalója arról, hogy miként, hogyan, honnan, mikor, és persze 
milyen megfontolásból, milyen érvek alapján fogják az emberek 
feje fölött átszabni a határokat. Mindenki az előnyöket és a hát-
rányokat latolgatja – mintha kész tény lenne, hogy a társadalmi 
fogadtatás tesztelésére bevetett régiós-megye terv megváltoztatha-
tatlanul ilyen lesz és így marad.

Hogy a jelenlegi, aránytalanul – a történelmi térségek hatá-
rait, szokásait, az ott élők eltérő gondolkodását teljesen figyelmen 
kívül hagyó – összetákolt fejlesztési régiók újraszabására szükség 
van, ahhoz nem fér kétség, de érdekes, hogy ezt Bukarestben csak-

is a megyék gúnyájának újraszabásához kötik. Sántít az e mellé 
felhozott fő érv is, azaz, hogy az uniós pénzek felhasználásának 
hatékonysága, csak az aprózódás helyett jelentősen koncentráltabb, 
nyolcmegyés felállással bővíthető, gyorsítható. Hogy miért nem 
öttel, miért nem kilenccel, vagy épp tizenhattal, arról nem szól a 
magyarázat. De arról sem – ha már a drága brüsszeli eurók el-
költéséről van szó –, hogy miért állnak olyan rosszul azok az eu-
rópai uniós forrásokra is építhető tervek, amikért nem a korábban 
sikeresen pályázó, esetleg a kivitelezéssel elakadt cégek, önkormány-
zatok, megyei tanácsok felelnek, hanem maga a román kormány 
– és hogy még pontosabb legyek, konkrét, egy ember által vezetett 
szaktárcák, minisztériumok.

Példa kedvéért érdekes, hogy a Radu Berceanu, majd Anca 
Boagiu által vezetett szállítási tárcánál vajon mikor vették észre, 
hogy az Unió által 2013-ig 4,57 milliárd euróval szponzorizált 

Szállítási Szektoriális Operatív Program keretének eddig 
mindössze 2,59 százalékát sikerült felhasználni, miközben 
Brassóból vagy Iaşi-ból – hogy szándékosan ne említsem Szé-
kelyföldet – az ország nyugatabbi határátkelői felé autópályán 
egyelőre csak a terveken és a szállítási tárca álomtérképein le-
het eljutni. De nagy kalandra vállalkozik az is, aki a nem-
zetközi gyorsvonattal szeretné letudni a Csíkszereda–Nagy-
várad közötti 430 kilométeres távot, a több mint kilencórás 

menetidő ugyanis – óránkénti átlagsebességet számolva – magáért 
beszél. Én nem hiszem, hogy az el nem költött – pardon, amit el-
költöttek is, minőségileg hogyan – uniós források kérdésére megyék, 
egymástól hagyományaiban vadidegen térségek összevonása lenne 
a helyes válasz.

Az egyik helyi vállalkozó – akivel a napokban találkoztam – 
azt mondta: elkeserítő annak az országnak a kormánya, amely 
jórészt csak hitelekből és a vállalkozókra kiszabott büntetésekből 
és pluszadókból tudja eltartani magát. De megnyugtattam, ne 
aggódjon, ha Hargitát Temes és Konstanca megyéhez csatolják, az 
ő baja is megoldódik, zsebe rögtön megtelik, sorsa menten rendbe 
fordul. Tág szemekkel nézett rám… nem értette. Kár, pedig ez is 
legalább olyan jó érv volt, mint a hivatalos többi.

Mi áll a fejlesztés útjában?
              NézőpoNt n Domján Levente

hirdetés

Egy tantárggyal kEvEsEbb, mint az Előző évEkbEn

Hétfőtől vizsgáznak a nyolcadikosok
Tankönyv a székelység 

történetéről
Hétfőn kezdődik a nyolcadikos 
diákok országos értékelés néven 
ismert záróvizsgája. Ennek a ge-
nerációnak annyival könnyebb a 
dolga, hogy az előző évekhez ké-
pest kevesebb tantárgyból, ma-
gyar nyelv és irodalomból, román 
nyelv és irodalomból és matema-
tikából kell dolgozatot írjanak.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Saját pályán, azaz saját iskolá-
jukban adnak számot tudá-
sukról a nyolcadik osztályt 

végzett diákok hétfőtől, az országos 
értékelés keretében. Hargita megye 
104 iskolájának 209 termében, saját 
tanáraik felügyelete alatt írják meg 
dolgozataikat, amelyeket egyetlen 
javítóközpontban javítanak, érté-
kelnek. A tételeket 30 kommuniká-

ciós központban sokszorosítják és 
továbbítják az iskolákhoz. 

Az elmúlt évekhez képest lé-
nyegesen könnyebb dolguk van a 
diákoknak idén, ugyanis földrajz-
ból vagy történelemből nem kell 
vizsgázniuk, így hétfőn románból, 
kedden magyarból, szerdán pedig 
matematikából írnak dolgozatot. 
Az eredményeket június 24-én dél-
után kettőig kell kifüggeszteni az 
iskolákban, ugyanaznap este hatig 
fogadják az óvásokat. A megóvott 
dolgozatokat két nap alatt kell újra-
javítaniuk a tanároknak, úgyhogy 
hétfőn, június 27-én már végleges 
eredményeket közölhessenek. 

Bartolf Hedwig, a vizsgáért fe-
lelős szakfelügyelő a Hargita Népe 
számára elmondta, nem jelentett 
gondot a vizsgáztató és javító taná-
rok toborzása, az iskolák javaslatai 

alapján a jelentkezők közül jelölték 
ki mind a felvigyázókat, mind a ja-
vító tanárokat. 

Ahogy az érettségi, úgy a zá-
róvizsga esetében sem élt senki 
„kívülálló”, civil szervezet azzal a 
jogával, hogy részt vegyen a vizs-
gán. A tanfelügyelők viszont jövő 
héten ellátogatnak az általános 
iskolákba, figyelni fogják a vizsga 
lebonyolítását. 

A nyolcadikosok záróvizsgájára 
való iratkozás szerdán zárult. Har-
gita megyében 3262 diák végezte 
el a nyolcadik ostzályt, a vizsgára 
3241-en iratkoztak be, 21 diák 
nem kíván részt venni a záróvizs-
gán. Van, aki egészségi okok miatt 
mond le a továbbtanulásról, má-
sok szüleikkel külföldre mennek, 
néhányan pedig nem kívánnak ki-
lencedik osztályba menni.  

az új tanévtől már a most készülő, 
a székelység története című alter-
natív tankönyv lehet az alapja a 
vi–vii. osztályos diákok által heti 
egy órában választható tantárgy-
nak. a készülő tankönyvet szerdán 
mutatták az érdeklődő történelem-
tanároknak a megyeházán.

hN-információ

Az új tankönyv elkészítését 
Hargita Megye Tanácsa 
kezdeményezte, és együtt-

működésben valósul meg a Hargita 
Megyei Tanfelügyelőséggel, valamint 
Kovászna Megye Tanácsával. Szerzői 
Hargita és Kovászna megyei szak-
emberek, Ferencz Salamon Alpár 
Hargita megyei főtanfelügyelő álta-
lános koordinálásával és dr. Hermann 
Gusztáv Mihály történész tudomá-
nyos szakirányításával. 

Ferencz Salamon Alpár főtanfel-
ügyelő szerint jelenleg a történelem 

oktatásában a helytörténetre vonat-
kozó rész hiányos, ezeket az isme-
reteket csak otthon vagy a tanárok 
gondoskodása által sajátíthatják el a 
diákok. Ezért tartja fontosnak, hogy 
lehetőséget adjanak arra, hogy a szé-
kelység történetét részletesebben 
megismerhessék.

Dr. Hermann Gusztáv Mihály a 
tankönyv felépítését mutatta be. Azt 
mondta, a tankönyv szerkezeti felépí-
tésekor átfogó jellegre törekedtek, így 
abban is úttörőnek számít a könyv, 
hogy a kezdetektől a legújabb korig 
mutatja be a székelység történetét. 

A megbeszélésen számos véle-
mény elhangzott, amelyek alap-
ján a jelenlegi  anyagot ki fogják 
egészíteni egy művelődéstörténe-
ti fejezettel, és a továbbiakban is 
egyeztetnek még az érdeklődők-
kel, így például nyomtatás előtt 
szétküldik a tankönyv anyagát vé-
leményezésre. 

az utolsó tanítási nap a mai az iskolákban, óvodákban, holnaptól kezdődik a nyári nagyvakáció. A 
következő, új szerkezetű tanév szeptember 12-én kezdődik, addig a tanulás helyett a táborozásé, kirándulásé, 
játéké a főszerep. 


