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 A Fidesz-KDNP listája több 
mint hárommillió szavazatot 
kapott, ilyenre korábban nem 
volt példa, és ezzel 135 mandá-
tumot szerzett a 199 fős Ország�-
g�űlésben, ami újra kéthar-
mados többséget jelent, soro-
zatban neg�edszer – közölte az 
M1 Híradó.

 Az új Országg�űlésben 135 
képviselője lesz a kormán�pár-
toknak, 57 a baloldali összefo-
gásnak, hat a Mi Hazánk mozga-

lomnak, és ug�anúg�, ahog� nég� éve, ismét mandátumot szerzett a mag�arországi németek 
képviselője.
 133 mandátum kell a kétharmados többséghez, ahog� az a vasárnapi előzetes eredmén�ek 
alapján várható volt, ezt ismét – sorozatban neg�edszer is – teljesítette a Fidesz és a KDNP, hiszen 
135 kormánypárti politikus jutott be.

folytatás a 3. oldalon

Ezek a népszámlálás tétjei Szeben megyében

 A Szeben meg�ei mag�arság arán�a tízévente körülbelül 30 százalékkal csökkent a legutóbbi 
két népszámlás adatai szerint, ezért a közösség az idei összeírást követően is hasonló arán�ú 
visszaesésre számít. Ennek eredmén�e az lehet, hog� akár két százalék alá csökken a mag�arság 
arán�a az erdél�i meg�ék között eg�ébként is mag�arok által eg�ik legritkábban lakott meg�ében. 
Fazekas Attila népszámlálási területi felelős szerint a történelmi mag�ar eg�házak által regiszt-
rált elhalálozási és keresztelési adatok is ezt vetítik előre, azonban, habár morzsolódott is le a 
közösségből, a jó része még itt van, és ezeknek az embereknek többsége mag�arnak vallja magát.
 
 A tíz évvel ezelőtti népszámlálási adatok szerint Szeben meg�e nég� településén haladja 
meg a húsz százalékot a mag�arság arán�a: Küküllőalmáson, Mihál�falván, Somog�omon és 
Oltszakadáton.
 
 Utóbbi település különleges hel�zetben van, mivel az elmúlt legalább ötven évben nem 
változott a mag�arság arán�a, ami annak is köszönhető a mag�arok az ott élő románokkal jó 
kapcsolatot ápoltak, és ez a mai napig nem változott.
 folytatás a 4. oldalon

Megvan a választások végeredménye, 
hárommillió szavazattal kétharmados 
többsége lesz a Fidesz–KDNP-nek az 

Országgyűlésben

Mekkora volt a magyarság 
lemorzsolódása? 
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Benyújtottuk az offshor 
törvény tervezetét a 

parlamentbe

 Pénteken n�újtottuk be az új offshore-törvén� terve-
zetét a parlamentbe azzal a céllal, hog� Románia energetikai 
függetlenségét biztosítsuk hosszú távon, és ösztönözzük a 
földgázkitermelési beruházásokat. A tervezet révén az ország 
megduplázhatja a gázkészletét, évente minteg� 1 milliárd 
köbméter gázt termelhet ki, a romániai állampolgárok számára 
olcsóbb lesz a gáz- és villamosenergia, mindemellett pedig 
Románia regionális gázszolgáltatóvá válhat.

 „A törvénytervezettel megteremtenénk a szükséges felté-
teleket ahhoz, hogy nagyobb arányú legyen a fölgázkitermelés 
és elindulhasson a nyíltvízi gázlelőhelyeken is. 2026-ig befekte-
tőket kell keresnünk, és fejlesztenünk kell a kémiai ipart és műtrá-
gyatermelést” – n�ilatkozta Kelemen Hunor miniszterelnök-he-
l�ettes a törvén�tervezet parlamenti iktatását követően.

 A mostani tervezet a jelenleg érvén�ben levő offsho-
re-törvén�t javítja, és stabilitást, kiszámíthatóságot biztosít a 
beruházóknak. Ug�anakkor megszabja, hog� a jövedelem 60 
százaléka az államot, 40 százaléka a befektetőket illeti meg. 
Az onshore, szárazföldi beruházások is ug�anezeknek a szabá-
l�oknak megfelelően működnének: a Buzău meg�ei Carage-
leban már 2024-ben megkezdődhet a kitermelés.

www.rmdsz.ro

Kelemen Hunor: a gazdasági 
válságot enyhítő intézkedésekről

 A koronavírus-járván� és különösen az Ukrajnában 
zajló háború jelentősen átalakította a politikai és gazdasági 
körn�ezetet, amel�ben élünk. A kialakult válság mindann�i-
unkat érinti, elég ha csak az üzeman�agárakra gondolunk, és 
nemcsak az emberekre van hatással, hanem azokra a vállal-
kozásokra is, amel�ek a munkahel�eket biztosítják – mondja 
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a szövetség által elindított 
10 perc Bukarest című sorozat legújabb részében.

 Ha a válság hatásait csökkenteni akarjuk, az embereket 
és a munkahel�eket, valamint a beruházások kapcsán a 
jövőnket is védenünk kell, fogalmaz Kelemen Hunor. Kiemelte: 
erre szolgál az a sürgősségi intézkedéscsomag, amit a hét 
elején fogadott el a kormán�.

 „Elsősorban a családokat segítjük, a rászorulóknak 
egymilliárd euró értékben biztosítunk étkezési utalványt alap-
élelmiszerekre, támogatjuk a szociális ösztöndíjban részesülő 
tanulók étkezését, tanszer- és ruhavásárlását. Gondoskodunk 
arról is, hogy a gazdaság ne álljon le, hogy a munkahelyek ne 
szűnjenek meg: 400 ezer euróig terjedő támogatást kaphatnak 
a kis- és középvállalkozások mindazon megemelkedett közüzemi 
költségek fedezésére, amelyeket a gazdasági válság okozott, 
erre a célra 300 millió eurót különítettünk el. Emellett 300 millió 
lejt fordítunk a fuvarozó cégek üzemanyagköltségeinek kompen-
zálására” – foglalta össze az RMDSZ elnöke.

 Közülte, az 
építőiparban az infláció 
is érezteti hatását, és 
ahhoz, hog� fol�tatni 
lehessen a közberuhá-
zásokat, 5,2 milliárd 
lejt biztosítanak ezek 
támogatására. „El kell 
kerülnünk az élelmi-

szerválságot, ezért több intézkedést hoztunk mezőgazdaság 
támogatására is” – mondta még Kelemen Hunor.

 Az embereknek mentálisan fel kell készülniük az elkö-
vetkező időszakra, az ukrajnai háború okozta gazdasági válság 
pontos hatásait csak a n�ár végén fogjuk megismerni – fig�el-
meztetett kedd este Kelemen Hunor.

 Az RMDSZ elnöke a B1 Tv eg�ik műsorában rámutatott, 
a Támogatás Romániának elnevezésű gazdasági mentőcsomag 
részeként ismertetett intézkedések 80-90 százalékát g�akor-
latba ültetik, illetve újabbakra is számítani lehet a következő 
időszakban, többek között a törlesztőrészletek vonatkozá-
sában is – írja az Agerpres.

 „Nem szeretném szépen becsomagolva azt mondani, hogy 
legyenek nyugodtak, mert nem lesz semmi gond. Igen, lesznek 
problémák. Erre fel kell készülnünk nekünk is, de a társada-
lomnak, mentálisan mindannyiunknak fel kell készülnünk. Semmi 
sem lesz olyan – legalábbis az elkövetkező években – mint a 
háború előtt volt” – idézte Kelemen Hunor televíziós n�ilatko-
zatát az Agerpres.

RMDSZ
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folytatás az első oldalról

Ezekből a pártokból fog állni a parlamenti patkó

 Bár papíron nég� csapat alkotja majd a parlamentet, a 
Fidesz-KDNP, a közös ellenzék, a Mi Hazánk és a német nemze-
tiségi önkormán�zat képviselője, de ennél több párt képviselői 
lesznek jelen.
 A DK 16 képviselőt fog adni, ott lesz G�urcsán� Ferenc 
mellett új képviselőként Kálmán Olga és visszatérőként Grécz� 
Zsolt. (Dobrev Klára is bekerült, de ő már korábban jelezte, 
hog� marad az EP-ben). Képviselő lesz a DK színeiben mások 
mellett Dávid Ferenc, aki a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének főtitkára volt, illetve Kordás László, aki a Mag�ar 
Szakszervezeti Szövetséget vezette, valamint Komáromi Zoltán 
orvos.
 A Momentum 11 politikussal fogja képviseltetni magát, 
például Fekete-G�őr Andrással, Orosz Andrással, Hajnal 
Miklóssal, Hadház� Ákossal és Szabó Szabolccsal, de ott lesz 
az országosan kevésbé ismert Sebők Éva is, illetve Lőcsei Lajos 
roma politikus is.
 A Jobbik mindössze 9 politikust küld, köztük Balassa 
Pétert Szombathel�ről, aki az eg�etlen Vas meg�ei ellenzéki 
lesz a parlamentben. Szintén ott lesz a jobbikosok között Jakab 
Péter, Z. Kárpát Dániel, valamint Szabó Hajnalka, akiről még kép 
sincs az NVI honlapján. Az eddigi frakció nag� része azonban 
búcsúzik, köztük Stummer János, a nemzetbiztonsági bizottság 
elnöke, de nem került be Szilág�i G�örg� és Steinmetz Ádám 
sem. A Jobbik 2018-ban 26 képviselővel vágott neki a ciklusnak, 
de még a pártszakadás után, a ciklus végén is 17 képviselője volt, 
a következő parlamentben viszont csak 9 lesz, íg� a választás 
legnag�obb vesztese.
 Az MSZP-nek is 9 képviselője lesz, köztük ol�an veteránok, 
mint Hiller István, Hiszéken� Dezső, Gurmai Zita és Tóth 
Bertalan.
 A Párbeszéd hét hel�éből jutott Tordai Bencének és 
Szabó Tímeának is, és ug�an ott van Karácson� Gergel� is, de ő 
már korábban jelezte, hog� marad főpolgármester. Márki-Za� 
Péter is a Párbeszéd-frakciót jelölte meg arra az esetre, ha beül 
képviselőnek.
 A Mi Hazánk hét fős frakciójában hel�et kap Dúró Dóra és 
férje, Novák Előd, és persze a pártelnök Toroczkai László is.
Az LMP eg� nég� fős férficsapatot küld: Csárdi Antal, Kanász-
Nag� Máté, Keresztes László Lóránt és Ungár Péter.

Országos listás szavazatok (feldolgozottság: 100%)

1. FIDESZ-KDNP (54,10 százalék, 3 057 195 szavazat)
2. DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD (34,46 
százalék, 1 947 117 szavazat)
3. MI HAZÁNK (5,88 százalék, 332 440 szavazat)
4. MKKP (3,27 százalék, 185 030 szavazat)
5. MEMO (1,04 százalék, 58 928 szavazat)
6. NORMÁLIS PÁRT (0,70 százalék, 39 712 szavazat)
Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes 
érvén�es szavazat: 5 651 057

Egyéni választókerületi mandátumok (feldolgozottság: 
100%)

•  Fidesz–KDNP: 87
• Eg�ségben Mag�arországért (DK – Jobbik – LMP – MSZP –  
Momentum – Párbeszéd): 19

Az Országgyűlés összetétele:

• Fidesz–KDNP: 135 fő (67,84%)
• Eg�ségben Mag�arországért (DK – Jobbik – LMP – MSZP – 
Momentum – Párbeszéd): 57 fő (28,64%)
• Mi Hazánk Mozgalom: 6 fő (3,02%)
• MNOÖ (Mag�arországi Németek Országos Önkormán�zata): 
1 fő (0,50%)

Orbán Viktor este 7 órakor közösségi oldalán mondott köszö-
netet mindenkinek, aki szavazott. Gul�ás Gergel� szerint eg� 
il�en magas választási részvétel a demokrácia g�őzelme.
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 „Az oltszakadáti magyarság szépen őrzi hagyományos 
kultúráját, persze ez szórványban nem úgy működik, mint 
Székelyföldön vagy egyes partiumi magyarlakta megyékben, 
mert tudjuk, hogy annak köszönhetően, hogy románok között 
élünk, bárhová megyünk, ha kilépünk a házból, románul beszé-
lünk. Sőt egyes esetekben családon belül is, főleg a vegyes házas-
ságokban. Ezért persze van elmosódás. Ez egyes településeken 
hangsúlyosabban érződik, ilyen Küküllőalmás és Somogyom, 
viszont Oltszakadáton még elég helyesen beszélnek magyarul, 
aktívan használják a nyelvet. Tehát, ha két olyan személy talál-
kozik az utcán, akik közül egyikük magyar és a másikuk pedig 
vegyes házasságban él, akkor magyarul fognak beszélni” – 
ismertette az oltszakadáti hel�zetet a területi népszámlálási 
felelős hangsúl�ozva, hog� sajnálatos módon eg�es mag�ar 
közösségek elfásultak, ezért is kiemelkedő Oltszakadát, ahol 
stabilan fennmaradó mag�ar közösség él.

 A Szeben meg�ei mag�ar közösség remén�kedik továbbá, 
hog� Küküllőalmáson is sikerült megtartaniuk a mag�arság 20 
százalék fölött arán�át, viszont ezen a településen kevésbé őrzi 
mag�ar identitást a közösség – tudtuk meg Fazekas Attilától. 
Vannak, akik mag�arnak vallották magukat legutóbb, de ma 
már nem igazán beszélik a mag�ar n�elvet otthon sem. Hajdú-
Nag� István parókus lelkipásztor sokat dolgozik azon, hog� ezt 
a fol�amatot megváltoztassák, javítsanak a hel�zeten.

 Fazekas Attila szerint Oltszakadát kedvezőbb hel�ze-
tére az is mag�arázatként szolgál, hog� ott elszigeteltebb 
közösség él. „Nincsenek nagyon közel Nagyszebenhez vagy más 
olyan városhoz, ahol lenne vagy lett volna lehetőség kultúrából 
meríteniük, viszont ők egymagukban nagyon szépen megőrizték 
kultúrájukat és szokásaikat, öltözetüket” – tette hozzá.

Négyezer fölött marad-e a medgyesi magyarság száma?

 A Szeben meg�ei mag�arság szellemi központja 
Medg�esen van, azonban identitástudatukban itt sem érik 
el az oltszakadátiakét, de nem is morzsolódtak le annyira. A 
városban a tíz évvel ezelőtti népszámlálási adatok alapján 
4538 mag�ar élt. Fazekas Attila elmondása szerint a történelmi 
mag�ar eg�házak által közreadott keresztelési és temetési 
adatok alapján az idei népszámlálás eredményeiben sem éri 
majd el a medg�esi mag�arság száma a 4000-et. A demográfiai 
számokat negatívan befol�ásolta ug�anis az elvándorlás, 
illetve többen elrománosodtak.

„Nem olyan nagy ez az arány, viszont, ha azt nézzük, hogy mit 
mutatnak ezek a tendenciák, és mennyi volt az elhalálozás és a 
keresztelés az elmúlt tíz évben, akkor nehéz lesz azt mondani, 
hogy meglesz a négyezer magyar” – fejtette ki Fazekas Attila.

 Megpróbálnak megtartani mindent, és a lehető 
legtöbbet n�újtani a közösség számára annak érdekében, hog� 
ez a lemorzsolódás ne veg�en nag�obb iramot – tette hozzá. 
Sajnálatos módon azonban az elmúlt években megszűnt a 
középiskolai mag�ar n�elvű oktatás a városban, mert nem volt 
már elég diák, aki ott akart maradni. A többségük Marosvásár-
hel�t, esetleg Kolozsvárt vag� akár más várost választ közép-
iskolai tanulmán�ainak fol�tatására. Emellett a veg�es házas-
ságokban élők g�ermekei, illetve az ol�an családok, amel�ek 
nem engedhetik meg maguknak, hog� Marosvásárhel�re 
járjon a g�ermekük, román iskolába íratják őket. A fennmaradó 
g�ermeklétszám pedig már évek óta nem tette lehetővé, hog� 

középiskolai osztályt indítsanak.

„Aki egyszer elkerült nagyvárosba, azoknak a többsége már nem 
valószínű, hogy visszatér. Azok közül, akik mégis visszajönnek, jó 
részük továbbmegy külföldre vagy más városba munkát keresni. 
És nem azért, mert nem lennének lehetőségek Medgyesen, hanem 
a fiatalok egyszerűen többet akarnak, nagyvárosban keresnek 
munkát” – jeg�ezte meg a népszámlálási területi felelős.

Elöregedőben a közösség

 Nag�szebenben a legutóbbi népszámlálási adatok szerint 
2169 mag�ar nemzetiségű személ� él. Fazekas Attila szerint a 
meg�eszékhel� mag�arságának számát a város mérete miatt 
tulajdonképpen nehéz felmérni. „Azt vettük észre, hogy ahol 
jobb munkalehetőségek, oktatási lehetőségek vannak, és beköl-
töznek családok tömb magyar térségekből például, ők sokkal 
könnyebben beolvadnak, mint azok, akik ott élnek évtizedek 
óta” – mutatott rá Fazekas Attila.

 Kifejtette: minél kisebb eg� település, annál idősebb 
korosztál� lakja, ez nemcsak a mag�ar kisebbségre jellemző, 
hanem általában a kis közösségekre. Valószínűleg az aktuális 
népszámlálási adatok további elöregedést mutatnak majd, 
hiszen a fiatalok jelentős része hag�ja el a térséget, választja 
a hazai nag�városi vag� külföldi munkát, eg� részük pedig már 
vissza sem fog térni.

 „Ezekben a közösségekben, Medgyesen, Vízaknán, Kiska-
puson nagy tétje lesz a népszámlálásnak, mert ez mutatja majd 
meg nemcsak azt, hogy hány magyar van, hanem azt is, hogy 
mekkora azok aránya, akik ténylegesen magyarul beszélnek, 
hányan vallják még magukat magyarnak. Mi nagy hangsúlyt 
próbáltunk fektetni ezekre a településekre. Mert, ha az emberek 
nem vallják magukat magyarnak, vagy nem veszik komolyan a 
népszámlálást olyan szinten, hogy odafigyeljenek arra a három 
fontos kérdésre, ami minket érint, akkor megtörténhet, hogy 
egyrészt fals információt kapunk, másrészt emiatt a következő 
helyhatósági választásokon gond lesz, hogy ezeken a települé-
seken megmarad-e a magyarság képviselete a helyi önkormány-
zatokban” – hangsúl�ozta Fazekas Attila.

 Hozzátette ug�anakkor, hog� bíznak abban, és a számok 
eg�előre azt mutatják, hog� habár lemorzsolódott a közös-
ségből, veszíteni fognak most is, a mag�arság jó része még itt 
van, és ezeknek az embereknek nag�arán�a mag�arnak vallja 
magát. A legtöbb településen kevés az, aki ann�ira lemorzsoló-
dott volna, hog� ne vallja magát mag�arnak automatikusan. „A 

népszámlálás 
is azt mutatja 
majd, hogy 
f o g y t u n k , 
de reméljük, 
hogy a számok 
megfelelnek 
majd azoknak, 
a m e l y e k e t 
az egyházak 
és mi is 
ismerünk” – 
összegzett a 
n é p s z á m l á -

lási területi felelős.

- a Maszol.ro portálról - Márk Boglárka
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Beiratkozási tájékoztató 

a BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
előkészítő osztályába (2022–2023-es tanév)

 A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA előkészítő 
osztál�ába 2022. április 11. – május 10. között lehet beirat-
kozni mindazok számára, akik 2022. szeptember 1-ig betöltik a 
hatodik életévüket, körzettől függetlenül!

Iratkozni lehet minden munkanapon:

* hétfőtől csütörtökig 8-18 óra között

*pénteken 8-17 óra között az iskola titkárságán!

 A g�ermek szülője, illetve törvén�es képviselője/g�ámja 
online is beírathatja g�ermekét iskolánkba (online iratkozás 
esetén a szülő eg� saját felelősségre írt n�ilatkozat tölt ki, 
mel�ben az adatok hitelességéért kezeskedik a szülő)

 A beiratkozáshoz szükséges okmán�okat a sc.bathor�@
gmail e-mail címre lehet elküldeni. Postai küldemén�ként is 
eljuttathatják iskolánk címére: Medg�es, Mihai Viteazu utca 48. 
szám. 

 Az iratkozás személ�esen is lehetséges, előzetes tele-
fonos eg�eztetés alapján, 0269-448273 telefonszámon.

 A beiratkozáshoz szükséges okmán�ok:

 • beiratkozási kérés - helyszínen kapható,

 • a g�ermek születési bizon�ítván�a;

 • a szülők/törvén�es képviselők/ g�ámok személ�i igazol-
ványa,

 • elvált szülők esetében a bírósági határozat fén�máso-
lata is szükséges, árva g�ermek esetében szükséges a halotti 
bizonyítvány.

Válassza a magyar iskolát!

Minden magyar gyermek 
számít

Válassza Ön is a magyar oktatást gyermekei számára!

 Adja meg a lehetőségét annak, hog� mag�ar közös-
ségben nevelkedhessen, megismerhesse kultúránkat, hag�o-
mán�ainkat és tovább adhassa a soron következő generáci-
óknak.

 Minden szülő a legjobbat akarja g�ermeke számára. A 
mag�ar oktatás számos előnn�el jár:

 • Legkönn�ebben an�an�elvünkön tanulunk, ez bizon�í-
tott tény.

 • A mag�ar n�elvű oktatást számos alapítván�, an�aor-
szági közintézmén� támogatja a délutáni oktatás, a tehetség-
ápolás vag� felzárkóztatás számos formájában.

 • Téves az, hog� a mag�ar oktatás hátrán� lenne.

 • Aki mag�ar iskolába jár, ug�anúg� megtanulhat románul.

 • Aki mag�ar óvodába jár és mag�ar n�elvű elemi iskolába 
iratkozik, az a későbbiekben is minden szinten mag�arul végez-
heti a tanulmán�ait, beleértve az eg�etemi oktatást.

Miért tanuljunk magyarul?
Tanulni leghatékon�abban, legkönn�ebben és legsikeresebben 
an�an�elvünkön lehet. Mag�ar an�an�elvű g�ermek sokkal 
jobban boldogul mag�ar tann�elvű iskolában, sokkal hamarabb 
illeszkedik be és otthonosabban mozog ebben a körn�ezetben.

Aki nem mag�ar iskolába jár, bár an�an�elve mag�ar, annak 
n�elvismerete nem teljesedik ki, hián�os marad, szegén�es lesz.

Magyarul tanulni előny, nem hátrány
 Aki mag�ar óvodába jár és mag�ar n�elvű elemi iskolába 
iratkozik, az a későbbiekben is minden szinten mag�arul végez-
heti a tanulmán�ait, beleértve az eg�etemi oktatást. Eközben 
pedig nem veszít semmit, hiszen minden szinten hangsúl�osan 
jelen vannak azok a tantárg�ak és foglalkozások, amel�ek segít-
ségével megtanulhat románul.

 A mag�ar n�elvű oktatást számos alapítván�, an�aországi 
közintézmén� támogatja a délutáni oktatás, a tehetségápolás 
vag� felzárkóztatás számos formájában. Mag�arságunkhoz 
hozzátartoznak azok a kulturális értékek, amelyeket szintén 
identitásunk biztosít: a zene, az irodalom, a népköltészet, a 
mesevilág és a mag�ar történelem ismerete.
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 Nagyszeben nagyvárosi szórvány, ahol Benedek Edith 
magyar- és angoltanárnő is felnőtt, tanult. A mintegy kétezer 
diákkal működő iskolai közeg, amelynek szerény létszámú 
magyar tagozatán tanít több mint két évtizede, nem bővel-
kedik sikerélményekben a magyartanárok számára. Cserébe 
a közeg kihívásokból bőven juttat a kevertnyelvűségtől a 
vizsgák és házi olvasmányok jelentette korántsem hétköz-
napi küzdelmekig.

 A határozottan szórványvidéknek számító Nagysze-
benben tanít magyar- és angoltanárként. Milyen nehézsé-
gekbe ütközik a gyerekek identitástudatának megőrzése 
ezen a vidéken?
 Huszonnég� éves tanári pál�afutásom során azt tapasz-
taltam, hog� azon g�erekek esetében ütközik nehézségbe az 
identitástudat megőrzése, akik a családban nem kapnak elég 
támogatást il�en irán�ban. Nem beszélnek otthon mag�arul 
eg�általán, vag� nag�on keveset, nem járnak mag�ar közös-
ségbe, mag�arokkal kizárólag az iskolában találkoznak. Van 
ol�an diák, aki számára ol�an a mag�ar n�elv, mintha idegen 
nyelv lenne.
 Rengeteg mag�arázatot igén�elnek, megtörténik, hog� 
románul kell elmondani nekik, hog� biztosan megértsék. 
Sokkal jobban értik, beszélik a mag�ar n�elvet azok a g�erekek, 
akik járnak templomba, mag�ar n�elvű vallásórára hétvégén 
vag� valamil�en mag�ar közösségbe. Döntő szerepe van a 
családnak, az ottani mag�arn�elv-használatnak. Természe-
tesen a kétn�elvűség is rán�omja bél�egét a diákok n�elvhasz-
nálatára és eg�ben az identitástudatára is. A n�elvhasználat 
döntően meghatározza az identitástudatot.

 A szebeni Magyar Ház, a HÍD Egyesület gyermek- és 
felnőttprogramjai, a különféle magyar rendezvények és 
fesztiválok tudják segíteni a tanárokat a diákok identitás-
tudatának erősítését, megőrzését célzó törekvéseikben? 
Létezik ilyen támogató, egymás munkáját erősítő, kiegé-
szítő együttműködés az iskola és a magyar szervezetek 
között?
 Van támogató, pontosabban az RMDSZ abban, hog� 
a kis létszámú gimnáziumi mag�ar tagozatos osztál�aink 
önállóan működhessenek, és két tanerős leg�en a 0–4. osztál�. 
Kérvén�eztük a kilencedik osztál� beindítását három diákkal, 
és várjuk a választ erre. Eg� másik fontos segítség az RMDSZ 
részéről a 0–4. osztál� számára az ing�enes ebéd és délutáni 
foglalkozás, valamint a sakk-kör és úszótanfol�am támoga-

tása, amel�ek megszűntek a pandémia alatt. Ezek nag� való-
színűséggel fol�tatódnak, amint a körülmén�ek megengedik.

A kis létszám miatt személyre szabott a tanítás

 Ön nagyszebeni, tehát annak idején diákként is megta-
pasztalta, milyen magyarként tanulni a városban, most 
pedig a pedagógus szemszögéből tapasztalhatja ugyanezt. 
Ha lehetne összehasonlítást végezni: melyek az akkori és 
mostani szebeni magyar oktatás közti fő hasonlóságok és 
különbségek?
 Családomban nem is tevődött fel a kérdés, hog� mil�en 
tann�elvű iskolába járjak. Mag�ar lévén, mag�ar tagozatra 
jártam. Messze laktunk az iskolától, de ez nem riasztotta el 
szüleimet attól, hog� oda járassanak. Ezt tettem én is szülőként. 
G�erekkoromban sokkal több mag�ar lakott Nag�szebenben, 
kikerült osztál�onként 20–25 diák. A líceumba számos Fehér 
és Hargita meg�ei diák jött tanulni Szebenbe, íg� megvoltak a 
36-os létszámú osztál�ok.
 1990 után eg�re kevesebb diák érkezett más meg�éből, 
ug�anis már otthon is tanulhattak mag�arul. Most nag�on 
kicsi a létszám a mag�ar tagozaton. Van, aki kén�elemből nem 
íratja g�ermekét a mag�ar tagozatra, mert messze laknak 
az iskolától, van, aki a presztízsértékű német vag� román 
tagozatot választja. Ol�an szülő is akad, aki hián�olja a versen-
gést, vag� azt hiszi, hog� kevés diákkal nem foglalkozunk. Mást 
az zavar, hog� kevés diák lévén a g�ereknek túl nehéz, mert 
folyton feleltetik a tanárok.
 Nem beszélnek otthon mag�arul eg�általán, vag� 
nag�on keveset, nem járnak mag�ar közösségbe, mag�arokkal 
kizárólag az iskolában találkoznak. Van ol�an diák, aki számára 
ol�an a mag�ar n�elv, mintha idegen n�elv lenne.
 Aki nem akarja oda íratni, az mindenféle okot talál. Pedig 
valójában a kicsi létszám azt biztosítja, hog� nag�on alaposan 
foglalkozunk minden diákkal, eg�énileg, személ�re szabottan.

Hogyan alakul az utóbbi időben a magyar diákok létszáma 
a városban?
 1990 óta eg�re csökken. Jelenleg nag�on kicsi a létszám. 
Eg�etlen iskola van Szebenben, ahol mag�ar tagozat működik, 
az Octavian Goga Főgimnázium. Előkészítő osztál�ban 3 
diák, elsőben 7 diák, 2. osztál� nincs, 3. osztál�ban 4 diák, 
4. osztál�ban 6 diák, 5. osztál� nincs, 6. osztál�ban 4 diák, 7. 
osztál�ban 4 diák, 8. osztál�ban 3 diák, líceumi osztál�ok 
nincsenek. Az előkészítő és az első osztál�, illetve a 3. és 4. 
osztál� összevontan működik, a gimnáziumi osztál�ok pedig 
önállóan.

 Ha nem tévedek, 2020-ban végzett az utolsó magyar 
12. osztály Nagyszebenben. Mi a tapasztalat a ballagók 
továbbtanulásával, életpályájának alakulásával kapcso-
latban? Nyolcadik osztály befejezése után hol tanulnak 
tovább a szebeni magyar diákok? Akik magyar tagozaton 
szeretnék folytatni, azoknak milyen lehetőségeik vannak? 
Úgy gondolom, próbálják ezt követni.
 Három diák végzett 2020 májusában az Octavian Goga 
Főgimnázium mag�ar n�elvű osztál�ában. Mindhárman tovább-
tanulnak, ketten Nag�szebenben, eg�ikük pedig Marosvásár-
hel�en. Mint említettem, várjuk a választ a kilencedik osztál� 
beindítását igén�lő kérvén�ünkre. Volt már ol�an többször is, 
hog� nem hag�ták jóvá a kilencedik osztál�t kis létszámmal, s 
akkor azok a diákok, akik mag�arul akarták fol�tatni tanulmá-
n�aikat, más meg�ébe mentek. Természetesen van ol�an diák, 
aki a román tagozatot választja n�olcadik osztál� után.

Anyanyelvvé varázsolni a magyar nyelvet

Magyar oktatás a szórványban: nem 
a kétnyelvűség, hanem a kevertnyel-

vűség a baj
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 Egy szórványvidéken dolgozó magyartanár számára 
mi jelenti a legnagyobb kihívást munkájában?
 Sok a kihívás, de legnehezebb talán az, hog� a g�ere-
keket megtanítsam hel�esen írni, olvasni, beszélni. Próbálom 
rádöbbenteni őket, hog� a mag�ar n�elv ismerete és használata 
menn�ire fontos és hasznos számukra. A kétn�elvű családból 
származó g�ermekeknek hangsúl�ozom, nekik mil�en nag� 
előn�, hog� eg�szerre két n�elvet is megtanulhatnak és hasz-
nálhatnak an�an�elvi szinten. Nem a kétn�elvűséggel, hanem 
a kevertn�elvűséggel van nag� baj. Észre sem veszik az il�en 
beszélők, hog� mil�en fura, n�akatekert n�elvet beszélnek.

 Az említett diáklétszám mellett viszonylag szűkös 
lehet a magyar tagozat pedagógusi közössége. Megállja 
helyét a feltételezésem, hogy az angol nyelv oktatása 
kapcsán román tagozatos tanárkollégáival tud együttmű-
ködni? Van kollégája, vagy közel-távol olyan személy, akivel 
a magyar nyelv és irodalom oktatását illető tapasztalatairól, 
az újdonságokról, kínálkozó lehetőségekről egyeztetni tud, 
segíteni, inspirálni tudják egymást?
 Angol szakosként van kivel eg�eztetnem, hiszen tizen-
ketten vag�unk angoltanárok az iskolában. Mag�artanárként 
a medg�esi kollégáimmal és más meg�ebeliekkel eg�eztetek. 
Van kisebbségi tanfelüg�előnk, illetve még eg� igazgatókért 
felelős mag�ar ajkú kollégánk, akikkel lehet eg�eztetni. Részt 
veszek az országos tanácskozásokon, illetve RMPSZ-tag vag�ok. 
Fol�amatosan angol- és mag�artanároknak szánt képzéseken 
veszek részt vag� osztál�főnöki továbbképzőkön.
 Sokkal jobban értik, beszélik a magyar nyelvet azok 
a gyerekek, akik járnak a templomba, magyar nyelvű 
vallásórára hétvégén vagy valamilyen magyar közösségbe. 
Döntő szerepe van a családnak, az ottani magyarnyelv-hasz-
nálatnak.
 
 Sok panasz kering a nyilvános térben a tanügyi rend-
szerre vonatkozóan: túlterhelt a tanterv és a diákok, nincs 
idő elmélyülni egy-egy témában, vizsgákra készít az iskola, 
nem az életre, a tanítási módszerek nem igazodnak a korszak 
és a mai gyermekek igényeihez, stb. Ön hogyan próbál 
érdekesen tanítani, elsősorban nem információkat átadni, 

hanem készségeket fejleszteni?
 Valóban nem könn�ű megfelelni a mostani fol�tonosan 
változó követelmén�eknek, elvárásoknak. Mag�arból nem 
eg�szerű a dolgom. Van ol�an diák, aki számára szinte idegen 
n�elv a mag�ar. Három éven át próbálok készségeket fejlesz-
teni, an�an�elvvé varázsolni a mag�ar n�elvet. N�olcadikban 
valóban vizsgára készítek, nincs kiút, hiszen ez a megméret-
tetés, számít a jeg�. Angolból könn�ebb, nem kísért a vizsga, és a 
tankön�vek digitális an�aga kiváló. Ezt sajnos nem mondhatom 
el a mag�ar n�elv és irodalom tankön�vekről.

 Hogyan tudja pótolni a magyar nyelv és irodalom 
tankönyvek minőségbeli hiányosságait? Kénytelen kiegé-
szítő segédanyagokhoz, oktatási módszerekhez folya-
modni? Mit használ?
 A tankönyveknek a nyelvtani része hiányos, illetve 
nehezen követhető a diákok számára. Feladatg�űjtemén�es 
füzetet használok. A n�olcadikosok számára megjelent taval� 
eg� g�akorlófüzet a Kreativ kiadó gondozásában Szövegértés, 
szövegalkotás címmel, szerzői Belén�i Andrea és Váradi Izabella. 
Ezt használom, illetve a taval�i g�akorlóteszteket, hog� kellő-
képpen felkészíthessem n�olcadikosaimat a mag�ar n�elv és 
irodalom képességvizsgára.

 Mi a pedagógusi hitvallása? Véleménye szerint melyek 
azok a kulcsfontosságú tényezők, amelyek manapság elen-
gedhetetlenek ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, kölcsönösen 
harmonikus kapcsolat alakuljon ki tanár és diák között?
Eg�re nehezebb megteremteni ezt a kieg�ensúl�ozott, harmo-
nikus kapcsolatot, ug�anis nincs meg a kellő társadalmi megbe-
csülés a tanár irán�ába. Ha a szülő nem tiszteli a tanárt, a g�erek 
sem fogja ezt tenni. Szerintem nag�on fontos a kölcsönös 
megbecsülés, a tisztelet, az elfogadás, a megértés. Meg kell 
látni eg�másban az értéket, és erre összpontosítani.

Most nagyon kicsi a létszám a magyar tagozaton. Van, aki 
kényelemből nem íratja gyermekét a magyar tagozatra, 

mert messze laknak az iskolától, van aki a presztízsértékű 
német vagy román tagozatot választja.

a maszol.ro portálról

Támogatók - Partnerek
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