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A nevelés és a pedagógusi munka 
képes megadni azt a biztonságot, 
amire a gyereknek szüksége van 
– hangzott el a 19. Bolyai Nyári 
Akadémia főhetének tegnapi meg-
nyitóján. 

t. é.

Higgyenek hivatásuk szépsé-
gében – biztatta kollégáit 
Lászlófy Pál, a Romániai 

Magyar Pedagógusok Szövetségé-
nek (RMPSZ) tiszteletbeli elnöke a 
19. Bolyai Nyári Akadémia (BNYA) 
tegnapi megnyitóján, miután Burus 
Siklódi Botond, a szövetség elnöke 
köszöntötte az európai rangú ren-
dezvény Csíkszeredában rendezett 
tanfolyamainak résztvevőit. Zsig-
mond Barna Pál magyar főkonzul 
az állampolgársági eskütételek során 
a konzulátus emlékkönyvébe írt be-
jegyzésekből idézett, bizonyítva a 
jelenlévőknek, hogy a nevelésnek, a 
pedagógusi munkának van értelme. 
Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda 
polgármestere a meggörnyedő, túl-
élésre berendezkedő társadalmunk-
kal azt az RMPSZ-t állította szembe, 
amely nem adta fel a változtatásért 
folytatott küzdelmet, és ha nehézsé-
gek árán is, de minden évben meg-
szervezte a Bolyai Nyári Akadémiát, 
az együttgondolkodás nagy fórumát. 
A polgármester szerint az óvoda és az 
elemi iskola képes megadni azt a biz-
tonságot, amire a gyereknek szüksége 
van, utána azonban homogenizáció 
áll be az iskolában, ami kiöli gyereke-
inkből mindazt, ami megkülönböz-
teti őket más országok, kontinensek 
gyerekeitől. „Oktatásunk forduló-
ponthoz érkezett – mondta Ráduly 
–, és társadalmunk vagy megtalálja 
azokat a pontokat, ahol változtatni 
kell, vagy még olyan sem lesz, mint 

eddig volt.” Véleménye szerint a 
BNYA az a hely, ahol a szakmai kér-
dések mellett az oktatási rendszerről, 
annak hibáiról is beszélni kell.  

Dr. Nagy Éva a Román Okta-
tási Minisztérium Kisebbségi Ok-
tatásért Felelős Államtitkársága 
képviseletében köszöntötte a részt-
vevőket, és elmondta, készen állnak 
az új oktatási törvény alkalmazási 
módszertanai, jelenleg a beérkezett 
észrevételeket építik be azokba. Dr. 
Szantner Viktor, a Magyar Oktatá-
si Minisztérium Határon Túli Ma-
gyarok Titkársága titkárságvezetője 
a Bolyai Nyári Akadémiát mint 
az értékmegőrzés fórumát értékel-
te. Köszöntötte a résztvevőket dr. 
Szép Sándor, a Sapientia egyetem 
rektorhelyettese és Ferencz Salamon 
Alpár főtanfelügyelő is. A történel-
mi egyházak nevében Darvas Koz-
ma József esperes kért áldást a Bolyai 
Nyári Akadémia tanfolyamaira.

Az ünnepélyes megnyitón idén 
előadás helyett a nemzet sorskérdése-
iről tartott pódiumbeszélgetést a Szá-
zak Tanácsa, dr. Szíjártó István iroda-
lomtörténész vezetésével.

MegNyílt A BolyAi Nyári AkAdéMiA

Az együttgondolkodás 
nagy fóruma

98 pedAgógus pályázhAt végleges állásrA

Nem jeleskedtek a román szakosok

Erőss János Imrének, a 
Székely Nemzeti Múzeum volt 
restaurátorának csontfaragászati 
munkáiból nyílt kiállítását nyi-
tották meg tegnap reggel az Apá-
czai Csere János Pedagógusok 
Házában. A Balaton Akadémia 
által az RMPSZ-nek adományo-
zott munkákat Magyarország 
több településén kiállították 
már, és a pedagógusok házában 
otthonra lelt munkákat Erdély 
több településére is el szeretnék 
vinni. A román szakos tanárok köré-

ben születtek a leggyengébb 
eredmények a pedagógusok 
versenyvizsgáján. A 415 vizs-
gázó tanár és óvónő közül 
mindössze 98-an írtak 7-es 
fölötti jegyet, és pályázhatnak 
végleges állásra hargita me-
gyében. Az eredményeket teg-
nap függesztették ki.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A megyében 512 pedagógus 
jelezte abbéli szándékát, 
hogy versenyvizsgára áll-

jon. Közülük 462-en jelentek meg 
a vizsgán, de 47-en a tétel láttán 
feladták, és nem vizsgáztak. A 415 
dolgozatból 7-et érvénytelenítettek 
a javítók, de mivel az eredményeket 
számítógépes rendszerben továbbí-
tották, az érvénytelenítés okát nem 
ismerik a tanfelügyelőségen. 

408 dolgozat eredményének 
ismeretében a következő statisz-
tikai adatokat közölte Waczel Fe-
renc személyzeti felelős: 142 dol-
gozat jegye 1–4,99 között volt, 
ez a dolgozatok 34,80 százalékát 
jelenti. 168-an, azaz 41,17 száza-
lék kapott 5–6,99 közötti jegyet, 

és 24,02 százalékot, azaz 98 dol-
gozatot értékeltek hetesre vagy 
annál nagyobb jegyre. 

A megyében meghirdetett 75 
véglegesíthető helyre tehát 98-an 
pályázhatnak. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy minden helyet el 
tudnak foglalni a Hargita megyé-
ben vizsgázott pedagógusok, de 
van olyan katedra, amelyre töb-
ben is pályázhatnak. Biológiából 
például egyetlen véglegesíthető 
állás van, és mind a nyolc pályázó 

hetes fölötti dolgozatot írt. Ro-
mánból viszont a 13 helyre csak 
ketten jelentkezhetnek, ugyanis 
ennyi vizsgázónak volt hetes fö-
lötti a jegye. A többi katedrára 
más megyéből érkező pályázók is 
számíthatnak. 

Magyarból a vizsgázók 61,5 
százaléka, földrajzból 66,66 szá-
zalék, a pszichopedagógiai tanács-
adók közül 63,63 százalék írta 
meg a hetes fölötti jegyet. A leg-
gyengébb eredményeket a román 
szakos tanárokon kívül a magyar 
óvónők (6,6 százalék), a román ta-
nítók (12,5 százalék), a gyógype-
dagógusok (11,11 százalék) és az 
angol szakos tanárok (14,70 száza-
lék) érték el.

Azok, akik nincsenek meg-
elégedve a kapott jeggyel, ma 
délután 5 óráig tehetik le felleb-
bezésüket abban a központban, 
ahol iratkoztak a versenyvizsgára. 
A végleges eredményeket 21-én 
közlik, a végleges állásokra a ki-
helyezést július 25-én tartják a 
csíkszeredai Kájoni János Szakkö-
zépiskolában. 

országos szinten a pedagógusi versenyvizsgára jelentkezők 
32%-a megbukott, 52-en egyest kaptak, 38%-uk 5-ös és 7-es kö-
zötti jegyet, 30%-uk kapott 7-esnél jobb osztályzatot, 26-an kap-
ták a legnagyobb jegyet – közölte tegnap Oana Badea, az oktatási 
minisztérium államtitkára. Az 5-ös és 7-es közötti osztályzatot ka-
pott pedagógusoknak lehetősége nyílik helyettesítőként dolgozni. 
További 30%-uk 7-es és 10-es közötti átlagot ért el, így ők választ-
hatnak a meghirdetett üres katedrák közül. 26 vizsgázó tízest ka-
pott. Az államtitkár az elmúlt három év eredményeit is felidézte. 
2008-ban az ötös alatti osztályzatot kapott tanárok aránya 18%-os 
volt, 37%-uk 5-ös és 7-es közti jegyet kapott, hetesen felül a jelöl-
tek 45%-a teljesített. 2009-ben 5-ös alatti jegyet kapott a jelent-
kezők 17%-a, 5-ös és 7-es közötti osztályzatot a tanárok 39%-a, 
hetes fölötti eredményt ért el a jelöltek 44%-a. 2010-ben a jelöltek 
23%-a 5-ös alatti jegyet kapott, 39%-uk 5-ös és 7-es jegyet kapott, 
ugyanennyien kaptak 7-es fölötti jegyet.

Vizsgázó pedagógusok. Csak minden harmadik pályázhat végleges állásra


