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A minisztériumtól várja a jogi patthelyzet feloldását a marosvásárhelyi önkormányzat

Iskolaügy: újabb próbálkozás
A marosvásárhelyi ön-

kormányzat a miniszté-

riumtól várja a jogi patt-

helyzet feloldását a Ró-

mai Katolikus Teológiai 

Gimnázium és az iskola-

hálózat esetében. Koráb-

ban a szülők nem jártak 

sikerrel a fővárosban.

A marosvásárhelyi önkor-
mányzat az oktatási mi-
nisztériumhoz fordul át-

iratban a Római Katolikus Teoló-
giai Gimnázium, valamint a vá-
rosi iskolahálózat helyzetének 
a megoldása érdekében – erről 
a testület csütörtöki, rendkívü-
li ülésén fogadott el határozatot. 

A szerdai, eredménytelenül 
végződött ülés folytatásaként 
csütörtökön délelőtt összeült az 
iskolaüggyel foglalkozó különbi-
zottság, az egyeztetésen a szülők 
képviselőin kívül többek közt Pé-
ter Ferenc Maros megyei tanács-
elnök, Illés Ildikó főtanfelügye-
lő-helyettes és Claudiu Maior, 
a polgármester tanácsadója is 
részt vett. 

Csíky Csengele, a szülők kép-
viselője a lapcsaládunknak el-
mondta, hosszasan keresték a 
megoldást a kialakult helyzetre, 
a tanfelügyelőség és a miniszté-
rium ugyanis az érvényben levő 
törvény és módszertan alapján 
azt kérte, hogy mutassák be az 
iskola jogi személyiségét igazo-
ló iratot, hogy a tanintézetet új-
ra bevehesse az iskolahálózat-
ba. Csakhogy ez az irat nem lé-
tezik, mert azt a helyi tanácsi 
határozatot, amelynek alapján 

az iskolát létrehozták, megsem-
misítették. „A felekezeti taninté-
zetet nem lehet most újra létre-
hozni, megalakítani, hiszen mű-
ködik, az eredeti határozatot kö-
vető utóbb elfogadott határozatok 
alapján. Amíg a bíróság ki nem 
mondja, hogy nincs iskola, addig 
nem lehet újra létrehozni – rész-
letezte Csíky Csengele. – Ezért 
az ülésen az a döntés született, 
hogy a tanügyi tárcától átiratban 
kéri a tanács, hogy oldja meg ezt 
a jogi patthelyzetet. Erre sajnos 
már csak két hetünk van, mert 
május 5. a határidő, amíg az is-
kola visszakerülhet az országos 
számítógépes programba, és fo-
gadhatja a kilencedik osztályba 
jelentkezőket”. 

A bizottsági ülést követően 
újabb rendkívüli tanácsülést tar-
tottak, melyen a jelen lévő taná-
csosok megszavazták a testület 
elé terjesztett határozatot. 

Az RMDSZ-es Peti András az 
ülést követően elmondta, a kije-
lölt bizottság megpróbálta tisz-
tázni, hogy kinek a hatásköré-
be tartozik, és kinek a felelős-
sége a római katolikus iskola jo-
gi helyzetének tisztázása. Több 
megoldás körvonalazódott, de vé-
gül egyetlen olyan javaslat szü-
letett, amely körül konszenzus 
alakult ki: a hivatalt felhatalmaz-
zák, hogy forduljon a minisztéri-
umhoz ezzel a problémával. Pe-
ti elmondta továbbá, az elfoga-
dott tanácshatározat két részből 
áll, egyikben konkrétan a kato-
likus gimnázium helyzetének az 
orvoslására kérték fel a minisz-
tériumot, hogy miniszteri rende-
lettel oldja meg a helyzetet. A ha-
tározat második részében pe-
dig azt kérték, hogy elemezzék 
a tanfelügyelőség által elfogadott 
városi iskolahálózatot, s nyújtsa-
nak elfogadható megoldást a Ró-

mai Katolikus Teológiai Gimná-
ziumnak, a Református Kollégi-
umnak és hat másik oktatási in-
tézménynek, amelyeknek nincs 
jogi szempontból érvényes mű-
ködési engedélyük. Jövő héten a 
városháza és a szülők képviselő-
iből álló bizottság személyesen is 
egyeztet majd Bukarestben a mi-
nisztérium képviselőivel.

A katolikus iskola vezetőtaná-
csának, a szülői bizottságnak, 
valamint a szülők által létreho-
zott Civilek a katolikus iskoláért 
csoportnak a képviselői egyéb-
ként március végén már tárgyal-
tak a minisztérium illetékeseivel, 
ott azonban azt a választ kap-
ták, hogy a városi tanácsnál van 
a megoldás kulcsa. A szülők ak-
kor azt nyilatkozták, úgy érzik, a 
különböző illetékes intézmények 
a bolondját járatják velük. 

SIMON VIRÁG

Egy jóval kiterjedtebb projekt 
miatt szavazták le a szociálde-
mokrata (PSD) képviselők azt a 
törvénytervezetet, amely alap-
ján országszerte 554 bölcső-
dét építettek volna – legalább-
is ezzel magyarázta döntését 
a párt közleményében. A kép-
viselőház szerdán tárgyalta a 
vonatkozó tervezetet, amelyet 
a szociálliberális (PSD–ALDE) 
koalíció tagjai elutasítottak. A 
Mediafax hírügynökség által idé-
zett, Adrian Dobre PSD-szóvivő 
által aláírt közleményben rámu-
tatnak: azért döntöttek így, mert 

a kormányprogramnak megfele-
lően a közeljövőben 2500 bölcső-
dét és óvodát fognak építeni, ezt 
a vidékfejlesztési program má-
sodik fordulója keretében finan-
szírozza a kabinet, amely már 
elfogadta a támogatásra vonat-
kozó 2017/6-os számú sürgőssé-
gi rendeletet. A rendelet arra is 
kitér, hogy kétezer iskolát kor-
szerűsítenek, valamint korsze-
rű eszközökkel szerelnek fel. A 
parlamentben többséget alkotó 
párt arra is felhívta a figyelmet, 
hogy a képviselőház által szer-
dán tárgyalt tervezet szerint az 

554 bölcsődét a 10 ezernél több 
lakossal rendelkező városok-
ban építették volna meg, ez pe-
dig „hátrányosan érintette vol-
na a kisebb településeket”. Azt 
is megjegyzik: a vidékfejleszté-
si program keretében megvaló-
sított beruházásokat egyetlen in-
tézmény, a régiófejlesztési és eu-

rópai alapokért felelős miniszté-
rium koordinálja, ez szerintük 
leegyszerűsíti az ügyintézést. A 
leszavazott, többek között PSD-s 
honatyák által kezdeményezett 
tervezetet tavaly júniusban fo-
gadta el a szenátus.

KŐRÖSSY ANDREA

„Magyar” lesz
a kürtőskalács?
A Magyar Eredetvédelmi Ta-
nács elfogadta azt az in-
dítványt, hogy Magyaror-
szág kezdeményezze a kür-
tőskalács magyar hagyomá-
nyos különleges termékként 
(HKT) történő regisztrációját 
az Európai Uniónál – jelen-
tette be csütörtökön a Nem-
zetközi Kürtőskalács Szak-
testület (NKSZ). A civil szer-
vezet közölte, a MET hama-
rosan közzéteszi az NKSZ ál-
tal benyújtott termékleírás 
pontosított változatát, amit 
egy felszólalási eljárás, majd 
további nemzeti és EU-beli 
lépések fognak követni. A ro-
mán mezőgazdasági minisz-
térium egy évvel ezelőtt is-
mertette szándékát, misze-
rint oltalom alatt álló földraj-
zi jelzésű termékként (PGI) 
akarja levédetni az édessé-
get. Később olyan kezdemé-
nyezés is született, hogy Ma-
gyarországnak és Romániá-
nak közösen kellene kérnie 
a kürtőskalács európai vé-
delmét.

KRÓNIKA

Kanyaró okozta egy 
kisbaba halálát
Újabb kisgyermek halt bele 
a kanyaró szövődményeibe: 
az alig három hónapos kisba-
ba szerdán hunyt el a temes-
vári gyermekkórházban – kö-
zölte a Mediafax hírügynök-
ség. Temes megyében ezzel 
ötre emelkedett a kanyaró ha-
lálos áldozatainak száma, míg 
országos szinten ez már a hu-
szonkettedik ilyen eset. Mihai 
Gafencu, a temesvári egész-
ségügyi intézmény szóvivő-
je elmondta: a kisbabát kanya-
ró okozta tüdőgyulladás mi-
att utalták be a kórházba, ahol 
szombaton halt meg. Az or-
vosok szerint a kisbaba nem 
volt beoltva, a gyermekeket 
ugyanakkor csak kilenc hóna-
pos koruktól immunizálják ka-
nyaró ellen. A hatóságok nem-
rég arra hívták fel a figyelmet, 
hogy az elmúlt időszakban ug-
rásszerűen megnőtt a kanya-
rós megbetegedések száma, 
a húsvéti ünnepeket megelő-
ző héten több mint hétszáz 
új esetet regisztráltak. Már 
mintegy 4800 beteget tarta-
nak nyilván, a halálos áldoza-
tok száma pedig immár 22-re 
emelkedett. Április 10-e után 
Szeben megyében nőtt meg 
látványosan, 37-ről 170-re a 
betegek száma, és ezzel a dél-
erdélyi megye a 17. helyről a 6. 
helyre került a kanyarójárvány 
által érintett romániai megyék 
rangsorában. A járvány Romá-
nia 38 megyéjét érintette, va-
gyis szinte az egész országot. 
Továbbra is Krassó-Szörény, 
Temes és Arad megyében 
tartják nyilván a legtöbb bete-
get. Romániában azt követően 
jelent meg a kanyarójárvány, 
hogy a szülők tömegesen 
kezdték megtagadni a beteg-
ség elleni vakcina beadatását 
gyermekeiknek. Az egészség-
ügyi minisztérium rendszere-
sen felhívja a szülők figyelmét 
a vakcina megtagadásának 
veszélyeire. A járvány már Ma-
gyarországra is átterjedt.

K. A.

Magyarázkodik a PSD a bölcsődeépítés leszavazása miatt

A miniszter elégedett a reformokkal

Meggyőződése Pavel Năstase oktatási miniszternek, hogy megol-
dást fognak találni arra, hogy „az értékes fiatalok” Romániában ma-
radjanak, szerinte az első lépést már meg is tette a kormány azzal, 
hogy kutatóösztöndíjat biztosít az itthon továbbtanuló hallgatóknak. 
A tárcavezető Temesváron, a matematikai országos tantárgyverseny 
szerdai megnyitóján beszélt erről. „Mindenki láthatja, hogy a kor-
mány számos fontos intézkedést hozott már az oktatás terén. Példá-
ul megemeltük a pedagógusok bérét, a fejkvóta alapján az iskoláknak 
járó támogatást, és ingyenessé tettük a diákok ingázását. További lé-
pésekre készülünk annak érdekében, hogy a tanárok odaadóbban 
foglalkozzanak az oktatással, a gyermekek pedig szívesebben járja-
nak iskolába” – fogalmazott Pavel Năstase.

Tanácstalan tanácsosok. Az önkormányzat az oktatási tárcától várja a megoldást iskolaügyben

Nem tágítanak, A kormány 2500 bölcsőde és óvoda építését tervezi
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