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H I R D E T É S

Magáncég  általános
orvosi asszisztenst

alkalmaz.
Érdeklődni 

a következő
telefonszámon lehet
8 és 16 óra között:

0265–211127.

Magáncég
 takarítónőt alkalmaz,

munkakönyvvel.
Érdeklődni 

a következő
telefonszámon lehet
8 és 16 óra között:

0265–211127.

KÜLÖNFÉLE

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és műanyag 
termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; új bejá-
rati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új fa- és 
műanyag ablakok – kedvező áron, Kápolnáson. 
Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. www.
szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

 » RÖVIDEN

Szenátus: magyar tanítók 
oktatják a román nyelvet
Döntéshozó kamaraként szavazta 
meg a szenátus az RMDSZ köz-
benjárásával elfogadott sürgős-
ségi kormányrendeletet, amely 
rendezi a román nyelv oktatásának 
kérdését – jelentette be hétfőn 
Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi 
frakcióvezetője. Mint ismeretes, az 
RMDSZ kérésére döntött úgy szep-
temberben a kormány, hogy eltörli 
a volt oktatásügyi miniszter által 
eszközölt augusztusi rendelkezést, 
amely szakmailag megalapozat-
lan lépésnek bizonyult, és zavart 
okozott több tízezer diák, pedagó-
gus és szülő életében. A rendeletet 
követően Kelemen Hunor szövetsé-
gi elnök Valentin Popa lemondását 
is kezdeményezte.

Medvekilövés és -gázolás
Megkapták az engedélyt, és hétfő 
délután kilőtték az oltszemi kisegítő 
iskola udvarára rendszeresen bejáró 
medvét. A háromszéki intézmény 
udvarára és kertjébe minden este 
bejárt a nagyvad, a riasztók, illetve 
a villanypásztor sem tartotta távol, 
ezért a falu és a tanintézet vezetői 
az ötven bentlakó gyerek épsé-
géért aggódtak. Végül több folya-
modvány, kérés, iratcsomó után 
sikerült megszerezni az engedélyt 
a kilövésére. Ugyanakkor hétfőn 
este a Szeben megyei Bürkös falu 
határában, vasárnap késő este 
pedig a Brassót Kézdivásárhellyel 
összekötő 11-es országúton gázolt el 
személygépkocsi egy-egy medvét, 
előbbi megsérült, utóbbi nem élte 
túl a balesetet – közölte az MTI. 
Személyes sérülés egyik esetben 
sem történt. Az Agerpres híre szerint 
Szeben megyében az év eleje óta 
már hat medvét gázolt el autó. Múlt 
kedden Brassóban keltett riadalmat 
egy medve, mely fényes nappal 
egy bevásárlóközpont parkolójába 
tévedt, majd egy forgalmas úton 
menekült el a helyszínről.

Csíkszentdomokoson is eltüntetnék a magyar feliratot

Kedvezőtlen ítélet. A bíróság elfogadta az egyesület kérését, és úgy döntött, hogy a feliratot le kell venni

 » KOVÁCS ATTILA

A Hargita megyei törvényszék 
nemrég ítéletet hirdetett abban 

a közigazgatási perben, amelyet a 
Dan Tanasă vezette Méltóságért Euró-
pában Polgári Egyesület (ADEC) indított 
a csíkszentdomokosi polgármester 

ellen. Az egyesület azt kérte, kö-
telezzék az elöljárót a Községháza 
felirat eltávolítására a polgármeste-
ri hivatalnak is otthont adó épület 
homlokzatáról. A bíróság elfogadta 
az ADEC kérését, és akárcsak a ko-
rábbi hasonló esetekben, úgy dön-
tött, hogy a kifogásolt feliratot le 

kell venni. Az elsőfokú ítélet ellen a 
marosvásárhelyi ítélőtáblánál lehet 
fellebbezést benyújtani.

Az egyesület által benyújtott kere-
setlevél szerint a megnevezés nem 
a közigazgatási intézmény magyar 
nyelvű fordítását tartalmazza, mivel 
csak a polgármesteri hivatal, illetve 
helyi tanács feliratok lehetnének az 
épület homlokzatán román és ma-
gyar nyelven. Azt is megjegyezték, 
hogy a romániai közigazgatásban 
nincs olyan megnevezés vagy intéz-
mény, amely megfelelne a község-
háza kifejezés magyar vagy román 
nyelvű változatának. Szintén kifo-
gásolták, hogy a felirat csak magyar 
nyelven olvasható, ami alkotmányel-
lenes, ugyanakkor nem korabeli épí-
tészeti elem, mivel csak néhány éve 
került fel a homlokzatra.

Karda Róbert, Csíkszentdomokos 
polgármestere érdeklődésünkre el-
mondta, az ítélet írásbeli indoklását 
még nem kapták meg, de amikor ez 
megtörténik, az indoklás elemzése 
után fellebbezést nyújtanak be az ítélő-
táblához.

 » A község ve-
zetője az indoklás 
elemzése után 
fellebbezést nyújt 
be az ítélőtáblá-
hoz.

ELLENLÉPÉSEKET TESZNEK A TANÜGYI SZAKSZERVEZETEK, HA A KORMÁNY NEM TÁMOGATJA AZ OKTATÁST

Kételkednek az ígéretekben a tanárok

Az oktatási rendszer fejlesztése a cél. Papíron jól néz ki, 
a megvalósulást fenntartásokkal kezeli az érdekvédelem

Ma tárgyal arról a Tanügyi 
Szabad Szakszervezetek vezető-
sége Bukarestben, hogy milyen 
ellenlépéseket tesz, amennyi-
ben a kormány mégsem tartja 
be az egyezséget, amelyet a 
rendszer támogatásáról kötött 
az oktatásban dolgozók kép-
viselőivel. Az érdekvédelmi 
tömörülés Hargita megyei 
területi képviselője, Kocs Ilona 
szerint azért van szükség erre, 
mert már most felmerült, hogy 
a pénzhiány miatt semmilyen 
változás nem lesz januártól.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

A kormány és a tanügyi szak-
szervezetek között november 
29-én kötött egyezség esetle-

ges megszegésére vonatkozó ellen-
lépésekről hoz ma döntést a Tan-
ügyi Szabad Szakszervezetek veze-
tősége. Kocs Ilona, az érdekvédelmi 
tömörülés Hargita megyei területi 
képviselője – aki szintén hivatalos a 
bukaresti megbeszélésre – lapunk-
nak elmondta, már a napokban 
felmerült, hogy pénzhiány miatt el-
maradnak a beígért változások, ezért 
tart megbeszélést a szakszervezet ve-
zetősége az esetleges válaszlépések 
módjáról. A megállapodás 19 pont-
jába és számos alpontjába foglaltak 
teljesítésére különböző határidők 
vonatkoznak, és egy részüknek a 
jövő tanév elejétől vagy a következő 
esztendő végétől kellene életbe lép-
nie, más részüknek már ez év végé-
től vagy a 2019-es év első napjától. 
A megállapodás része például az 
oktatásra fordított állami fi nanszíro-
zás fokozatos növelése – évente leg-

kevesebb 15 százalékkal –, egészen 
addig, amíg az el nem éri a a hazai 
össztermék (GDP) 6 százalékát. A tú-
lórák elszámolásával gondok van-
nak, ezért a szakszervezetek arra is 
ígéretet kaptak, hogy korrigálják a 
minisztérium EDUSAL nevű bérezési 
programját. Országosan problémát 
jelent, hogy hasonló képesítéssel és 
régiséggel rendelkező pedagógusok 
különböző összegű fi zetést kapnak 
– az egyezség értelmében ezt már 
január elsejétől kiküszöböli a kor-
mány. A vállalás része az is, hogy a 
2022-ig beütemezett béremeléseket 
fokozatosan már 2020 szeptembe-
réig végrehajtják. Kocs Ilona egye-
bek mellett kiemelte azt a pontot is, 
amelynek értelmében a vidéki peda-
gógusok a következő tanévtől 5000 
eurós állami támogatást kapnának 
a helyben maradás ösztönzéseként. 
A szakszervezet képviselője elmond-

ta, azért követelte ezt az érdekvéde-
lem, hogy a pedagógusok ne hagy-
ják ott a vidéki iskolákat.

Mivel akárcsak az egészségügy-
ben, az oktatási rendszerben is 
vannak a szakmából adódó meg-
betegedések, illetve azoknak a koc-
kázatai – például a fertőző légúti 
megbetegedéseké –, a megegyezés 
értelmében az oktatásban dolgozók 
ingyenes egyéni szűrővizsgálatokra 
lesznek jogosultak, illetve megelő-
ző egészségügyi ellátásra is – tért 
ki egy másik pontra Kocs Ilona. Ki-
emelte a megegyezésnek a fejkvó-
tás fi nanszírozásra vonatkozó elő-
írását: emelni kell annak értékét, 
ugyanakkor a pedagógusok fi zeté-
sét nem kapcsolhatják a gyereklét-
számhoz, hiszen a tanár tíz diáknak 
is ugyanúgy megtanítja az órán 
a tananyagot, mint harmincnak, 
ugyanakkor a kisegítőszemélyzet 
fi zetésének a kiszámítását is módo-
sítani kell. Javítani kell az iskolák 
felszereltségét is, és ezt az állam-
nak kell felvállalnia, mert az nem 
normális, hogy ahol van erre pénze 
az önkormányzatnak, ott megva-
lósul, más településeken viszont 
nem – említett egy másik szak-
szervezeti követelést, hozzáfűzve, 
hogy várják a régóta ígérgetett új 
tanügyi törvény megjelenését is. 
Egy jogtalanság esetében nem ért 
célt a szakszervezet: a magyar taní-
tók nem kaphatják meg az általuk 
megtartott románórákért járó bére-
ket visszamenőleg arra a mintegy 
másfél hónapra, amíg a korlátozást 
bevezette, illetve felfüggesztette a 
szaktárca. Kérdésünkre Kocs Ilona 
elmondta, ő bíróságra vitte volna 
az ügyet, ám kiderült, ezeknek a 
tanóráknak a megtartására nem 
volt munkaszerződése a magyar 
tanítóknak, így törvényesen nem is 
követelhető a bér ezért a munkáért.

 » Országosan 
problémát jelent, 
hogy hasonló 
képesítéssel és 
régiséggel ren-
delkező pedagó-
gusok különböző 
összegű fi zetést 
kapnak – az 
egyezség értel-
mében ezt már 
január elsejétől 
kiküszöböli a 
kormány. 
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