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I. osztályú garzonlakás eladó Marosvásárhelyen, 
a Kárpátok sétányán. Ára: 34 000 euró. Tel.: 0755-
911482 vagy 0745-330565.
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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.

NINCS ELÉG PEDAGÓGUS A SPECIÁLIS NEVELÉST IGÉNYLŐ KISKORÚAK OKTATÁSÁHOZ

Csorbulnak a sérült gyerekek jogai

Országos jelenség, hogy nem biztosítják a tanulási 
zavarokkal küzdő gyerekek törvényes támogatását

A speciális nevelési igényű 
gyerekek jogai csorbulhatnak, 
mivel az oktatási minisztéri-
um nem biztosít számukra 
megfelelő számú szakképzett 
pedagógust. Egy háromszéki 
sérült kislány ügyében feljelenti 
a bíróságon a szaktárcát és a 
tanfelügyelőséget a speciá-
lis nevelési igényű gyerekek 
jogaiért küzdő európai központ 
(CEDCD).

 » BÍRÓ BLANKA

Feljelenti a bíróságon az oktatási 
minisztériumot és a Kovászna 
megyei tanfelügyelőséget a sé-

rült gyerekek jogaiért küzdő európai 
központ (CEDCD), mert meglátásuk 
szerint „törvénytelenül és tartós 
módon” megfosztanak egy speciális 
nevelési igényű kislányt a jogaitól, 
nem biztosítják számára az utazó 
tanárt. A központ közleménye sze-
rint a kislány már másodikos, de 
az elmúlt két évben nem részesült 
egyéni fejlesztésben, holott bizony-
lata van arról, hogy erre szüksége 
lenne. A központ az elmúlt egy év-
ben több beadvánnyal fordult a ta-
nintézethez, a tanfelügyelőséghez, a 
Kovászna Megyei Tanácshoz, de pró-
bálkozásaik nem jártak sikerrel. A 
közleményben arra is kitérnek, hogy 
országszerte számos gyerek van eb-
ben a helyzetben. Ezért jogorvoslatot 
keresnek: beperelik a tanfelügyelő-
séget, és az oktatási minisztériumot, 
egyrészt hogy kötelezzék a hatóságo-
kat arra, hogy utazó tanárt rendelje-
nek a kislány mellé, másrészt erköl-
csi kártérítést is követelnek, amiért 

egy éven át akadályozták, hogy él-
hessen a a tanuláshoz való jogával. 
„Ez nem elszigetelt eset. Országos 
jelenség, hogy a sérült, tanulási za-
varokkal küzdő gyerekek törvényes 
támogatását nem biztosítják, így a 
diákok, a pedagógusok és a szülők 
hatalmas kihívásokkal, nehézségek-
kel szembesülnek. Ez stratégiai per: 
így próbáljuk kötelezni a rendszert, 
hogy tartsa tiszteletben a hasonló 
helyzetben levő gyerekek törvényes 
jogait, ami nem lehet alku tárgya”– 
fogalmaz a közleményben Mădălina 
Turza, a központ elnöke. Közben a 
Kovászna megyei tanfelügyelőség 
számtalanszor kérte már az oktatá-
si minisztériumot, hogy hagyjanak 
jóvá állásokat, alkalmazhassanak 
úgynevezett utazó tanárt a nehéz-
ségekkel küzdő gyerekek felzárkóz-
tatására, de kérésüket nem hagyták 

jóvá. A bodzafordulói kislány esete 
nem egyedülálló, még legalább 
300 gyerek van hasonló helyzetben 
Kovászna megyében – mondta el 
megkeresésünkre Bokor Attila, a 
speciális oktatásért felelő Kovászna 
megyei tanfelügyelő. Hozzátette, 
Háromszéken 650 gyereket egyéni-
leg integrálnak, tehát nem speciális 
iskolába járnak, hanem a megye 
80 tanintézetében tanulnak. A mi-
nisztérium összesen 13 utazó tanári 
állást hagyott jóvá, ők mintegy 240 
gyerekkel foglalkoznak, a többiek 
számára nem sikerült megoldást ta-
lálni. Bokor Attila hangsúlyozta, az 
oktatási törvény és a vonatkozó sza-
bályzatok azt írják elő, hogy 4-6 sú-
lyos fogyatékkal élő gyerek mellé, 
és 8-12 enyhe fogyatékkal élő gye-
rek mellé kell alkalmazni egy-egy 
utazó tanárt. Ennek alapján fordul-
tak a minisztériumhoz, és kérték, 
hogy még 64 állást hagyjanak jóvá. 
Meglepetésükre még a meglevő 13-
ból is elvettek kettőt, igaz, azokat 
utólag mégis visszaadták – részle-
tezte a tanfelügyelő. Hangsúlyozta, 
iskolai tanácsadóra, logopédusra is 
szükség lenne. Próbálnak áthidaló 
megoldásokat találni, képzéseket 
szerveznek a gyakorló pedagógu-
soknak az alkalmazott tantervről, 
arról, hogyan foglalkozzanak a spe-
ciális nevelési igényű gyerekekkel. 
A bodzafordulói kislány számára is 
tanácsadót, logopédust bíztak meg 
a fejlesztéssel, a tanítónőt is felké-
szítették, hogyan foglalkozzék vele. 
„Az állásokat nem a tanfelügyelő-
ség hagyja jóvá. Ránk folyamatos 
nyomás nehezedett az elmúlt év-
ben, hogy csökkentsük a létszámot, 
különben nem kapjuk meg a fi zeté-
seket” – érzékeltette a helyzet visz-
szásságát Bokor Attila.

 »  Beperelik 
a tanfelügye-
lőséget és az 
oktatási mi-
nisztériumot: 
így köteleznék 
a hatóságokat 
arra, hogy utazó 
tanárt rendel-
jenek a kislány 
mellé, másrészt 
pedig erkölcsi 
kártérítést is 
követelnek.
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 » RÖVIDEN

Perelni készül a Maros megyei
önkormányzat 
Pert készül indítani Maros megye 
önkormányzata Vladimir Vasiles-
cu, a Transilvania nemzetközi 
repülőtér volt elnök-igazgatója 
ellen – jelentette be csütörtöki 
sajtótájékoztatóján Péter Ferenc 
tanácselnök. A reptért működtető 
intézmény azok után döntött a 
lépésről, hogy a számvevőszék 
szerint mintegy háromszáz ezer 
lejes kárt okoztak a légikikötő 
vezetői az elmúlt tíz év során az 
önkormányzatnak. (A lapunk 
csütörtöki számában a témában 
közölt cikkben tévesen állítottuk, 
hogy a számvevőszék által megál-
lapított kár 300 millió lejre rúg; a 
sajnálatos elírásért az érintettektől 
és olvasóinktól elnézést kérünk). 
Ezt a megyei tanács gazdasági 
osztályának vizsgálata is megerő-
sítette, Vasilescun kívül helyette-
sét, Luminiţa Gherendit, illetve 
utódját, Peti Andrást is felelőssé 
téve. A jogi eljárás célja eleget tenni 
a számvevőszék felszólításának, 
és az illetékesekkel megtéríttetni 
a feltételezett kárt. Kérdésünkre, 
hogy vannak-e még peres eljárá-
sok a vidrátszegi reptér ügyében, 
Péter Ferenc elmondta, több ügy is 
folyamatban van. Ştefan Runcan, 
a légikikötő korábbi igazgatója bí-
rósághoz fordult, úgy véli ugyanis, 
hogy az önkormányzat törvényte-
lenül vált meg tőle. Ugyanakkor az 
illojális konkurenciát kifogásoló 
kolozsvári repülőtérrel is perben áll 
a Maros megyei önkormányzat. 

Torlódás várható a határon
Az ünnepek közeledtével folyama-
tosan intenzív forgalom várható 
a határátkelőhelyeken – hívta fel 
a fi gyelmet a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság. Közöl-
ték, az átkelőket szükség szerint 
teljes kapacitással működtetik. A 
magyar–román határon torlódásra 
számítanak a Csanádpalota–Nagy-
lak II autópálya-határátkelőhelyen, 
de az átutazók a kiszombori vagy 
battonyai átkelőt is választhatják.

 » B. K. B. 

Jövőre az önkormányzatoknál marad 
a személyi jövedelemadóból szár-

mazó bevétel, de arról még zajlanak 
az egyeztetések, hogy a pénzt miként 
osztják szét a helyi és a megyei tanács 
között – ismertette csütörtöki sajtótá-
jékoztatóján Antal Árpád a a jövő évi 
költségvetésről zajló, a kormány kép-
viselőivel, a különböző önkormányza-
ti szervezetekkel, pártokkal folytatott 

tárgyalások eredményeit. Sepsiszent-
györgy polgármestere rámutatott: 
egyértelmű, hogy decemberben nem 
lesz kész a jövő évi büdzsé, de abban 
sikerült megállapodni, hogy az önkor-
mányzatok legjelentősebb bevételét 
kitevő személyi jövedelemadó 100 szá-
zalékban helyben marad, ugyanakkor 
az még nem dőlt el, miként osztják el. 
A megyei jogú városok szövetsége azt 
szeretné, ha az összeg 60 százalékát 
kapnák a települések, és a fennmaradó 

40 százalékot pedig a megyei önkor-
mányzatok működésre és a települések 
közötti szétosztásra. „Jelenleg zajlanak 
az egyeztetések, hogy a települések 50 
vagy 60 százalékot kapjanak, és a me-
gyének jutó részből mennyi kerüljön 
visszaosztásra. Az 5 százalék is hatal-
mas összeget jelent: például Sepsiszent-
györgy esetében 5 millió lejt, hiszen a 
számítások szerint a város jövőre 100 
millió lejt termel ki személyi jövedelem-
adóból” – részletezte a polgármester.

Jövőre helyben marad a személyi jövedelemadó

 »  Az önkor-
mányzatok legje-
lentősebb bevéte-
lét kitevő személyi 
jövedelemadó 100 
százalékban hely-
ben marad, ám az 
még nem dőlt el, 
miként osztják el.




