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Változások a bölcsődékben

A Krónikának nyilatkozó szakpolitikus szerint jövőre már az
államnak kell finanszíroznia a
bölcsődepedagógusok fizetését.
» BÍRÓ BLANKA
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eglepte a tanfelügyelőségeket, hogy a novemberben
megjelent beiskolázási módszertanban nem szerepelnek a bölcsődék, pedig számítottak rá. A júliusban
hatályba lépett törvény alapján ugyanis az állam fi nanszírozza a bölcsődepedagógusok fizetését, és általában a
beiskolázási terv alapján hagyják jóvá
az álláskeretet. Szabó Ödön RMDSZes parlamenti képviselő a Krónikának
úgy nyilatkozott, a bölcsődék nem kerülnek át kötelező módon az iskolahálózatba, maradhatnak önkormányzati
fennhatóság alatt, ám az biztos, hogy
a bölcsődepedagógusok fizetését az
oktatási minisztérium biztosítja normatív finanszírozási rendszer, vagyis
fejkvóta alapján.

Késik a módszertan

Kiss Imre Kovászna megyei főtanfelügyelő lapunknak elmondta, már
novemberben megjelent a 5235-ös miniszteri rendelet, vagyis a jövő tanévre a beiskolázási módszertan, ez alapján számítják ki az álláskeretet, és
ebben egy szó sem esik a bölcsődékről. „Attól tartunk, hogy a 2019–2020as tanévben minden marad a régiben, hiszen ez országos szinten több
ezer új tanügyi állást jelent” – részletezte Kiss Imre. Kifejtette, miközben
az óvodában, iskolában húsz fősnél
nagyobb csoportok, osztályok ala-

kulnak, a bölcsődékben 7–9 gyerek
mellé kell alkalmazni pedagógust,
hogy kijöjjön a fizetésük legalább
10 ezer lej kell hogy legyen a fejkvóta, vagyis kétszerese annak, amit
jelenleg az óvodákban, iskolákban
alkalmaznak. Félő, hogy ezt a hatalmas kiadást nem vállalják be, de bizonytalan a rendszer, nem lehet előre
tervezni” – mutatott rá Kiss Imre. Az
oktatási törvényt módosító, júliusban megjelent 2018/201-es jogszabályban különben az áll, hogy megjelenése után 90 napon belül ki kell
dolgozni a normatív finanszírozásra
vonatkozó módszertant, módosítani
kell a bölcsődék megszervezését és
működését szabályozó 2012/1252-es
kormányhatározat módszertanát, a
bölcsődék finanszírozásának módját
pedig újabb kormányrendelettel kell
szabályozni, szintén 90 napon belül.
Bár ez a határidő lejárt, ezekből még
semmi nem történt meg.

Még minden megtörténhet

„A törvény világosan fogalmaz, a
2019–2020-as tanévtől a bölcsődepedagógusok fizetését a minisztériumnak kell fi nanszíroznia” – szögezte
le megkeresésünkre Szabó Ödön. Az
RMDSZ oktatásért felelős szakpolitikusa kifejtette, a jogszabály szerint a
bölcsődéknek nem kell átkerülniük
az oktatási hálózatba – bár esetenként erre is van lehetőség, de maradhatnak önkormányzati fennhatóság
alatt, akkor pedig nem vonatkozik
ezekre a beiskolázási módszertan.
„Nem beszélhetünk még a bölcsődék finanszírozásáról, hiszen a jövő
évi költségvetést még nem láttuk.
Ha készen lesz az oktatási miniszté-
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Fokozott odaﬁgyelés. A bölcsődékben minden 7–9 gyerek mellé kellene egy pedagógus

rium büdzséje, az álláskeret, akkor
látjuk, hogy betartották vagy sem a
törvényt. Elvileg még a félévi költségvetés-kiegészítésbe is bekerülhet
a bölcsődepedagógusok fizetésére
szánt keret, hiszen arra csak 2019
szeptemberétől lesz szükség, amikor
az új tanév megkezdődik” – részletezte a szakpolitikus. Hozzátette:
lehet, hogy „megijednek”, és nem
akarják bevinni a jövő évi költségvetésbe ezt az összeget, de ezt még
nem lehet tudni, hiszen még nem
ismertek a sarokszámok, a költségvetést csak januárban fogadja el a
parlament. Addig pedig még további
egyeztetések várhatóak.
Szabó Ödön hangsúlyozta, a bölcsődéket valamikor szociális-egészségügyi intézménynek nyilvánították,
így valószínűleg a munkaügyi és az
egészségügyi minisztérium is bepótol
a fenntartásukba. Szerinte az RMDSZ
által javasolt törvény egyik fontos
eleme, hogy a bölcsődepedagógusok
kerüljenek be az oktatási rendszerbe,
szavatolják a szakmai fejlődésüket,
például tehessék le a véglegesítő, fokozati vizsgákat, a szakmai hozzáállást
pedig ellenőrizni tudják. Korábban a
tanfelügyelőségeknek volt „homályos
felügyeleti joguk”, de ezt nem alkalmazták, a bölcsődékben dolgozó pedagógusoknak nem volt tanfelügyelőjük, pedagógiai körük, kidolgozott
módszertanuk, holott nagyon fontos a
korai fejlesztés. „A bölcsőde nem csomagmegőrző, ebben az időszakban
intenzíven fejlődik a gyerek, komoly
fejlesztési programra, képzett pedagógusokra, és szakmai felügyeletre van
szükség, ezt szavatolja az új törvény”
– szögezte le Szabó Ödön.

Ártámogatott gyógyszer: csak otthon
» MOLNÁR RAJMOND
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smét halasztja az idén júliustól
érvénybe lépett egészségügyi keretszerződés két fontos újításának
bevezetését az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Ennek értelmében csak április elsejétől lehet majd
bármelyik megye patikáiban kiváltani a receptre felírt orvosságot, illetve
küldőpapírral az ország szinte valamennyi egészségügyi intézményé-

ben paraklinikai – mágneses magrezonancia (MR), komputertomográf
(CT) vagy laboratóriumi – vizsgálatra
jelentkezni.
A Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár szerkesztőségünkhöz
eljuttatott közleményében rámutat,
hogy a keretszerződés és annak alkalmazási útmutatója eredetileg
júliustól tette volna lehetővé a két
fontos módosítást, viszont azt követően január 1-jére halasztották az al-
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kalmazást. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár év végén pedig ismét
halasztotta a szóban forgó újdonságokat, ezúttal 2019. március 31-éig.
Így egyelőre marad minden a régiben, vagyis az ártámogatott gyógyszereket csak abban a megyében
lehet kiváltani, amelyben a receptet
kiállították, illetve küldőpapírral
sem lehet más megye egészségügyi
szolgáltatójához jelentkezni paraklinikai kivizsgálásra.

Tájkép
„háborús” év előtt

Nem is volt annyira súlyos, mint amire számítottunk
– így összegezhető a 2018-as, úgynevezett centenáriumi év. A román politikai élet egyre végletesebb
megosztottsága miatt ugyanis a vártnál kevesebb idő
jutott a magyarellenes megnyilvánulásokra, a „centenárium” pedig legfeljebb a hivatalos propaganda
szerint lehet a nagy román sikerek és megvalósítások
ünnepe. A néhány rosszul sikerült szobron és nevetséges túlzáson kívül – az egyébként számos sikeres infrastrukturális beruházást megvalósító nagyváradi önkormányzat román illetékesei még az új ócskapiacot
is centenáriuminak nevezték el – az év a kormányzó
szociálliberális koalíció és a jobbközépnek mondott
államfő, illetve ellenzék közötti egyre elkeseredettebb
küzdelem jegyében telt. Az esztendő végi zárszámadás pedig egyelőre a kormányoldal sikerét mutatja:
alkotmánybírósági ítélet mondja ki, hogy a legfelsőbb
bíróság öttagú tanácsait évek óta törvénytelenül állították össze, így számos, jogerős ítélettel végződött
nagykorrupciós ügy kezdődhet a nulláról – és persze
Liviu Dragnea PSD-elnök büntetőpere is akadozva halad –, sikerült lefejezni a korrupcióellenes ügyészséget, és várhatóan a legfőbb ügyész sem eszik már meg
túl sok sót eddigi tisztségében.
Azonban mindez nem a háborús győzelemmel
egyenértékű, csupán csatákat nyert a kormány, még
ha jelentőseket is. A háború azonban a 2019-es, két
választást is hozó évben minden bizonnyal még nagyobb hévvel folytatódik, ami nem sok jót vetít előre
az év első felében esedékes román uniós elnökség
szempontjából. Az első megmérettetés nem csupán
országos téttel bír, hiszen az európai parlamenti választásokról van szó, amelyek még úgy is jelentős befolyással lehetnek az Európai Unió – és az egész kontinens – jövőjére, hogy az Európai Parlament hatásköre
viszonylag korlátozott. Azonban mostanra éleződött ki
a konﬂiktus egyrészt az uniópárti, de egyben szuverenista, a választók felhatalmazásával nem rendelkező
brüsszeli eurokrácia hatalmának a tagállamok rovására történő növelését ellenző oldal és a konföderációs
berendezkedés utópiáját kergető, központosítani akaró erők között. A határvonalak képlékenyek, de annyi
nagyjából kĳelenthető, hogy a szélsőségesen liberális
és a baloldali pártok jelentős része az utópia támogatója, míg a konzervatív oldal egy része, illetve a hagyományos pártokkal elégedetlen tömegek preferenciáit
megtestesítő, feltörekvő pártok zöme fenntartaná a
brüsszeli központ fölötti tagállami ellenőrzés és a tagállami jogkörök jelenlegi szintjét. Magyar szempontból
fontos lenne, hogy a minél eredményesebb szereplés
érdekében a három erdélyi magyar párt valamilyen
formában találja meg az eszközt az összefogásra.
Lényeges ugyanis, hogy az erdélyi magyar közösségnek legalább annyi szószólója legyen továbbra is az
EP-ben, mint eddig. Ez legkevesebb három képviselőt
jelent, ami akkor, ha az RMDSZ csak az MPP támogatásával áll rajthoz, nem tűnik megvalósíthatónak.
A jövő év vége újabb fontos megmérettetést hoz: államfőválasztás következik Romániában. Az ellenzéki
oldal dolga annyiban könnyebb a kormányoldalénál,
hogy az újrázni készülő Klaus Johannis személyében
megvan a jelöltje, míg a koalíció részéről még zajlik a
casting, hiszen nem könnyű hiteles arcot találni. Nem
mintha amúgy a másik oldalon Johannis az lenne. Államfői teljesítménye kimerült annyiban, hogy megpróbálta eljátszani az ellenzék vezéralakjának szerepét,
miközben a „szövetségesi lojalitás” és az „európai
elkötelezettség” üres lózungjai mögé bújva bizonyos
washingtoni és brüsszeli, illetve más nyugat-európai
érdekcsoportokat képviselő helytartóként működik.
Mindeközben pedig a lehető legnagyobb mértékben
megtagadja származását és az ebből fakadó kisebbségi szolidaritást – hiába vártak tőle a magyarok bármilyen szintű együttműködést, csupán a képükbe lobogtatott román zászlót kapták helyette. A másik oldal
potenciális felhozatala sem tűnik jobbnak, a korrupciós ügyei miatt börtön fenyegette Liviu Dragnea és a
többszörösen lejárt szavatosságú exkormányfő, Călin
Popescu-Tăriceanu sem vállalható jó szívvel.
Úgyhogy előfordulhat, hogy ez lesz az a helyzet,
amikor az erdélyi magyar közösségnek nem kellene elvállalnia a döntőbíró szerepét a román jelöltek között.

