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„A jövőre kell tekintenünk: jó, hogy 
van egy fiatal generációja is a fesz-
tiválnak, akik már negyedszerre 
nevelődnek ezen a kulturális ren-
dezvényen. Reményeink szerint ők 
lesznek a jövőbeli Régizene Feszti-
vál kezdeményezői” – hangzott el 
a Csíkszeredai Régizene Fesztivál 
tegnapi hivatalos megnyitóján. A 
szervezők az újdonságok fontos-
ságára is felhívták a figyelmet, de 
a fesztivál tradicionális jellegét is 
meg kell őrizni.

Kovács Tímea

Az idő megállítása és vissza
pör getése a Codex együt
tes nek adatott meg a Csík 

szeredai Régizene Fesztivál teg
napi hivatalos megnyitóján. A 
zenekar tagjai Filip Ignác Csaba 
művészeti vezető segítségével a 
17. századot keltették életre a ko
rabeli ruházatot viselő táncosok
kal. Míg az első részben a táncok 
kerültek előtérbe, a második rész
re az erdélyi epikai színesség volt 
a jellemző – azaz olasz balettákat, 
cigány dalokat, magyar udvari 
táncokat és népi dalokat zenésí
tettek meg. 

A fesztiváliroda vezetője, Péter 
Boglárka köszöntőjében külön örö
mét fejezte ki a rendezvény oly mó
don történő indulása miatt, hogy 
a közönség már a megnyitó előtt 

nagy érdeklődést tanúsított iránta. 
Mint hangsúlyozta, szervezői szán
dékuk, hogy „a fesztivál hatása és 
eredménye ne csak statisztikai szá
mokban nyilvánuljon meg, hanem 
pezsegjen a levegő a találkozások 
örömétől, a kiváló zenei élmények 
nyújtotta élményektől”.

Filip Ignác Csaba az újdonságok 
beépítésének fontosságára hívta fel 
a figyelmet, ugyanakkor hozzátet
te, hogy a fesztivál tradicionális jel
legét is meg kell őrizni. 

Mivel témaként a Kelet és 
NyugatEurópa kapcsolata szolgált, 
így a héten orosz, lengyel, cseh, va
lamint sok magyar dallamot is hall
hatnak az antik zene kedvelői. 

Az elmúlt húsz esztendő minden mi-
niszterét hibásnak tartja a romániai 
közoktatásban kialakult helyzetért 
Lászlófy Pál, aki 20 éven át volt a 
Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetségének elnöke, jelenleg pe-
dig tiszteletbeli elnöke. 

T. É.

Szomorúan állapítja meg Lá
szlófy Pál, hogy készakarva sem 
tudták volna a romániai köz

oktatást, ezáltal közvetlenül a felső
oktatást is úgy  tönkretenni, ahogy a 
most kialakult kép mutatja. A PISA
felmérésekkel való riogatás ideje le
járt, és gondolták, hogy egy teljesen 
rossz irányba haladó közoktatást re
formálni kell. Azonban hiányzott a 
higgadt előkészítés, és nem engedték, 
hogy minden megkezdett tanmenet 
kifusson a kezdés szerinti elvárások
kal, hanem évente változtatták az 
érettségi menetrendjét, a szóbelit pe
dig egyszerű megjelenésre degradál
ták – mondja Lászlófy Pál. 

Szerinte törvényszerű, hogy az 
oktatás ilyen helyzetbe került. A 
szövetség a maga szerény eszközeivel 

kezdetektől fogva megpróbált hatni 
a nemzetiségi oktatásra, és az egész 
romániai oktatásra, beadványokkal, 
minisztériumi értekezleteken és 
nemzetközi fórumokon való felszó
lalásokkal kérték, minden változta
tás esetén tegyenek eleget annak a 
követelménynek, hogy egy ciklusba 
beérkező diák tudja, mit várnak el 
tőle a ciklus végén. Az oktatási mi
niszter nyilatkozatai, amelyekből 

az olvasható ki, mennyire büszke 
arra, hogy ilyen szigorú feltételek 
mellett ilyen eredmények születtek, 
felháborítják Lászlófy Pált, aki a 
differenciált érettségi szükségessé
gét hangsúlyozza. Azt a szomorú 
tényt, hogy vannak iskolák, ahol 
nem ment át senki az érettségin, 
országos szintre általánosítani fele
lőtlenség és nagy hiba – mondja a 
tiszteletbeli elnök. 

Diák és pedagógus közötti együtt-
működésre alapozó kooperatív 
módszerek alkalmazása a fő té-
mája az idei Bolyai Nyári Akadé-
miának. A Romániai Magyar Pe-
dagógusok Szövetsége mindent 
megtesz, hogy az idei részvételt 
is a tavalyihoz hasonlóan akkredi-
tálja az erre hivatott bizottság.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Pozitív döntés született a hé
ten a Bolyai Nyári Akadé
mián való tavalyi részvétel 

akkreditációja ügyében. A szerve
zők remélik, hogy az idei hallgatók 
számára is tudnak kreditpontokat 
biztosítani, és keresik annak a lehe
tőségét, hogy könnyítsék, egyszerű
sítsék az akkreditálási procedúrát 
– mondta Burus Siklódi Botond, 
az RMPSZ elnöke tegnapi, az idei 
nyári továbbképzőt megelőző sajtó
tájékoztatón. 

A Bolyai Nyári Akadémia előké
szítését tavaly decemberben kezdték 
el, akkor született a döntés a 22 tanfo
lyam megszervezéséről. Az eddigi évek 
tapasztalatát, valamint az év folyamán 
begyűjtött információkat figyelembe 
véve úgy döntöttek, hogy a kevesebb 
elméletet és több gyakorlati képzést 
magában foglaló tanfolyamokra fek
tetik a hangsúlyt. Csíkszeredában, 
Szovátán, Szé kely udvarhelyen, Seges
váron, Kolozsváron és Válaszúton zaj
lanak hétfőtől a főhét rendezvényei. 
A legnagyobb érdeklődés a válaszúti 
néptánc, népzene és néphagyomány
tanfolyam iránt volt – tudtuk meg 
Burus Siklódi Botondtól. Eredetileg 
50re tervezték a résztvevők számát, 
végül úgy döntöttek, hogy senkit 
sem utasítanak vissza, így mind a 69 
pedagógus jelentkezését elfogadták. 
Kisebb volt az érdeklődés a konkrét 

tantárgyakhoz kötött tanfolyamokon, 
ám ha kisebb létszámmal, de megtart
ják azokat is. 

A Bolyai Nyári Akadémia főhe
tének ünnepélyes megnyitója hét
főn fél 11 órakor kezdődik a csík
szeredai Segítő Mária Gimnázium 
dísztermében. Azt megelőzően, az 
Apáczai Csere János Pedagógusok 
Házában 9 órától tartják az 1997
ben elhunyt, csatószegi származá
sú Erőss János Imre művésztanár 
csontfaragványaiból összeállított ál
landó emlékkiállítást. A megnyitóra 
meghívták dr. Andrásfalvy Bertalan 
egyetemi tanárt, volt magyar műve
lődési és oktatási minisztert. 

A Bolyai Nyári Akadémia meg
nyitóján a hagyományos előadás 
helyett az 1993ban alakult Százak 
Tanácsa pódiumbeszélgetést tart a 
nemzet fizikai, lelki és szellemi erő
forrásairól. A beszélgetést dr. Szíjártó 
István irodalomtörténész, a Százak 
Tanácsa ügyvivő elnöke moderálja. 
Ezt a pódiumbeszélgetést hétfő este 
Székelyudvarhelyen, a Palló Imre mű
vészeti iskola koncerttermében, majd 
kedden Válaszúton, a Kallós Zoltán 
Alapítvány előadótermében megis
métlik.  A Bolyai Nyári Akadémia 
vendége lesz idén is dr. Hoffmann 
Rózsa, a Nemzeti Erőforrás Minisz
tériuma Oktatási Államtitkárságának 
államtitkára, aki a magyar oktatás jö
vőjéről és a pedagógusi hivatásról tart 
előadást szerdán 9 órától a Sapientia 
egyetem nagyaulájában. 

Az idei tanfolyamokra 110 elő
adót hívtak meg, és 612 hallgató 
jelezte részvételi szándékát, ebből 
565en hazai iskolákból érkeznek, 21
en Vajdaságból, 25en pedig Felvidék
ről jönnek, és egy magyarországi peda
gógus jelezte, hogy mindenképpen ott 
szeretne lenni a biológia szakosok 
tanfolyamán. 

HivAtALoSAN iS MegNyitották A RégizeNe FeSztiváLt 

„Megelevenedik a múlt”

LáSzLóFy PáL Az éRettSégi kAPCSáN kiALAkuLt HeLyzetRőL

Általánosítani felelőtlenség és nagy hiba

BoLyAi NyáRi AkADéMiA

Kevesebb elmélet, 
több gyakorlat
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Lászlófy Pál: Készakarva sem tudták volna a közoktatást ennél jobban tönkretenni fotó: csíki zsolt 

HARgitA Megye tANáCSA
SzoCiáLiS éS gyeRMekJogvéDeLMi igAzgAtóSág

veRSeNyvizSgát SzeRvez
A gyeRgyótÖLgyeSi NeuRoPSziCHiátRiAi ReHABiLitáCióS 

éS RekuPeRáCióS kÖzPoNt
egészségügyi asszisztens – meghatározatlan időre 1 hely.
Általános követemények:
 középfokú egészségügyi végzettség/posztlíceum; 
 csapatmunkára való hajlandóság;
 hajlamosság fogyatékkal élőkkel való munkára;
 kommunikációs készség.
A versenyvizsgára 2011. augusztus 25én 10 órai kezdettel kerül sor a Har

gita Megyei  Szociális és Gyermekjogvédelemi Igazgatóság székhelyén, Szabad
ság tér 5. szám, 301es szoba. További információkat és a vizsgával kapcsolatos 
könyvészeti anyagot a főigazgatóság személyzeti osztályán lehet  beszerezni, 
telefon: 0266–207761.

A dossziékat 2011. július 28-ig lehet letenni, a következő iratokkal:
 kérés;
 önéletrajz;
 erkölcsi bizonyítvány;
 eredeti és másolat a tanulmányi diplomákról;
 eredeti és másolat a szemelyazonossági igazolványról;
 munkarégiséget igazoló iratok;
 igazolás a családorvostól;
 saját felelősségre írt nyilatkozat, hogy nem végzett titkos szolgálati te

vékenységet.

Régizene-kedvelő közönség a Mikó-vár udvarán. Bemelegítettek  fotó: csíki zsolt


