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Iskola-összevonás a minőség kárára
Módosítani kellene a fejkvótarendszert, véli az Erdélyi Magyar Néppárt
• Nem a pénz és a

költséghatékonyság
kellene mérvadó legyen az oktatási hálózat átszervezésében a
tanítás minőségének
rovására – vélik az Erdélyi Magyar Néppárt
Hargita megyei képviselői a tanintézetek
összevonására vonatkozó tanfelügyelőségi
javaslatok kapcsán.
BARABÁS HAJNAL

„Elfogadhatatlan, ami ma a tanügyben zajlik Romániában, azzal,
hogy minél több iskolát, óvodát vonnak össze, minél több személyzetet
bocsátanak el, az oktatás minőségét rontják” – nehezményezte Tőke
Ervin, az Erdélyi Magyar Néppárt
országos alelnöke tegnap a párt csíkszeredai sajtótájékoztatóján. Mint
ismertette, Csíkszereda önkormányzatához is küldött a Hargita megyei
tanfelügyelőség olyan javaslatcsomagot, amelyben több helyi napközit
és óvodát vonnának össze általános
iskolákkal, továbbá újból felvetették
a taplocai középiskolák egybeolvasz-

tását: a Kájoni János, a Kós Károly,
valamint a Venczel József szakközépiskolák összevonását. Székelyudvarhelyen szintén az egyik legsúlyosabb
következményekkel járó intézkedés
lenne a Ficánka napközi, az Orbán
Balázs Általános Iskola, valamint a
Bányai János Műszaki Szakközépiskola összevonása.

Jogszabály-módosítás kell
Zakariás Zoltán, a Néppárt Hargita
megyei elnöke arról beszélt, hoszszú évek óta folyik a tanfelügyelőség és az oktatási egységek között
a költségcsökkentési huzavona,
eddig főként a tanintézetek adminisztratív személyzetét érintették
az intézkedések, de a napközik

Tisztáznia kell magát a SRI-nek
• Újabb kérdéseket

fogalmazott meg a
Borboly Csaba és több
más személy ellen zajló
büntetőper tárgyalását
vezető bíró a Román
HírszerzőSzolgálat
(SRI) számára, ezeket a
per tegnapi tárgyalásán
ismertették.
KOVÁCS ATTILA
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Hargita Megyei Törvényszéken zajló bírósági eljárás tegnapi tárgyalási napján kellett volna
döntenie a bírónak a Borboly Csaba
ügyvédei által korábban benyújtott, lehallgatási jegyzőkönyvekre
alapozott bizonyítékok kizárására vonatkozó kérésről. Mint a bíró
kijelentette, ezt nem teheti meg
mindaddig, amíg a hírszerző szolgálat nem pontosítja a nyomozás

során folytatott tevékenységét, és
nem lesz egyértelmű, hogy a gyanúsítottak lehallgatásához nyújtott
műszaki segítség valójában mit is
jelentett. Ezért szükségesnek tartotta a korábbi után egy újabb átirat
megfogalmazását és elküldését a
SRI-nek, amelyben arra kér választ
a bíróság, hogy a hírszerző szolgálat milyen tevékenységet végzett az
Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) által elrendelt műszaki
megfigyelés, a nemzetbiztonsági
okokból folytatott vizsgálat, illetve
az ügyészek rendelkezései alapján.
Az átirat elküldésével és a pontosítások szükségességével az ügyész
is egyetértett, a kezdeményezéshez
több vádlott ügyvédei is csatlakoztak, kijelentve: a védekezés szempontjából fontos tudni, hogy a SRI
átlépte-e a műszaki eszközök biztosítása és a nyomozati cselekmény
közötti határt a büntetőeljárás során. ,,Ha voltak ilyen feladatok,
azokat pontosan meg kell nevezni,
mert ez a válasz szükséges ahhoz,
hogy a lehallgatási jegyzőkönyvekre alapozott bizonyítékok kizárásáról dönteni lehessen” – ismertette
a bíró. Borboly Csaba ügyvédje,

Tőke Ervin (balról) és Zakariás
Zoltán, EMNP-s politikusok,
úgy vélik, módosítani kellene a
fejkvótarendszeren
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esetében, ahol a dadák is a kisegítő
személyzet részei, az ilyen jellegű

esetleges személyzetcsökkentés a
gyermek ellátás minőségének romlásához vezethet. A jelenlegi pénzügyi alkudozás alapja egyébként a
fej kvótarendszer, amely a diáklétszám alapján biztosít meghatározott
összeget a tanintézetek működésére. Azonban ez a rendszer nem előnyös a kisebbségi oktatás számára,
mert sokszor nem tudják fedezni
a szükséges összegeket a Hargita
megyei iskolákban. A tanintézetek
összevonásával kapcsolatban azt
is veszélyesnek tartja, hogy ha az
önkormányzatoknem tudnak közös
nevezőre jutni a tanfelügyelőséggel, akkor a helyzetről a tanügyminisztérium dönthet. Az erről szóló
jogszabály-módosítás nemsokára
a szenátusban kerül napirendre,
ezért felhívással fordulnak a szenátorokhoz, hogy töröljék azt a
cikkelyt, amelyik lehetővé teszi a
szaktárcának, hogy egyoldalúan
döntést hozzon iskolák megszüntetéséről, összevonásáról. Ugyanakkor szintén felhívással fordulnak a
kisebbségi oktatásért felelős államtitkársághoz, hogy kezdeményezzen változtatást a fejkvótarendszer
tekintetében, annak felülvizsgálatára, fi gyelembe véve a speciális
kisebbségi oktatás helyzetét. Harmadszorra pedig az önkormányzatokhoz is szólnak, hogy a tanfelügyelőség javaslatait ne fogadják
el, és az oktatási intézményekkel,
illetve a tanfelügyelőséggel közösen törekedjenek mindenki számára előnyös megoldásra.

Málladozó magyarságtudat

Sergiu Bogdan kérdésünkre emlékeztetett, hogy korábban a SRI azt
közölte, nem végzett semmilyen
nyomozati cselekményt, és műszaki segítséget sem nyújtott a DNA által folytatott eljárás során, viszont
a vádhatóságtól kapott válasz szerint a két hatóság együttműködött.
Ezért van egy ellentmondás, amelyet tisztázni kell.

Több vádpont
Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség 2013-ban vádolta meg a Hargita
megyei önkormányzat elnökét, Borboly Csabát a közérdek ellen elkövetett többrendbeli hivatali visszaéléssel, magánokirat-hamisításra való
többrendbeli felbujtással, hamisított
közokirat felhasználására való felbujtással, közokirat-hamisítással, illetve
rágalmazó feljelentéssel, vele együtt
további tizenkét személyt küldtek a
vádlottak padjára. A DNA szerint a
vádlottak két megyei út, a Felsőboldogfalváról Erdővidékre vezető 131es és a Csíkrákost Lóvésszel összekötő 124-es számú megyei út felújítása
kapcsán több mint 4,8 millió lejjel
károsították meg Hargita megyét.

Szucher Ervinnek, lapcsaládunk újságírójának Málladozó magyarságtudat
című riportkötetét mutatták be tegnap este Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusán, a Lázár-ház dísztermében. A Magyar Szórvány Napja
alkalmából ismertetett kötetben a szerző tizenhárom megye szórványtelepülésére kalauzolja el az olvasókat: a történelmi Máramarostól az
Al-dunai Szörényvárig, a csángóföldi Lujzikalagortól a bánsági Lippáig.
A könyvbemutató házigazdája Lukács Bence Ákos vezető konzul volt, a
szerzővel Bögözi Attila beszélgetett.

