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4315 pedagógus mintegy 35 millió 
lejt keresett magánórákból ország-
szerte 2018-ban, ami személyen-
ként évi 8534 lej pluszjövedelmet 
jelentett – írja az edupedu.ro okta-
tási szakportál az országos adóha-
tóság (ANAF) jelentésére hivatkoz-
va. Fontos azonnal hozzátennünk, 
hogy a kimutatás csak azokra a 
tanárokra vonatkozik, akik beval-
lották az iskolán kívüli pluszjöve-
delmüket. Az adóhatóság adatai 
szerint csak Kolozsváron mintegy 
1200 oktató majdnem nyolcmillió 
lejt keresett magánórák révén, de 
más erdélyi nagyvárosokban is „vi-
rágzik a piac”.

50–500 lej havonta

Átlagosan tíz tanuló közül négy 
jár magánórákra, legtöbben az 
általános és középiskolában. A 
szülők az országos felmérés, illet-
ve az érettségi vizsgák miatt tart-
ják fontosnak a pluszórákon való 
részvételt. Az egyhavi magánórák 
költsége átlagosan 150 lej, ez vi-
szont csak az alsó érték. Mivel egy 
óra ára 50–100 lej között mozog, az 
alkalmak számától függően a tény-
leges ár akár 500 lejen felül is le-
het havonta – derül ki a Mentsétek 

meg a gyermekeket (Salvaţi copiii) 
elnevezésű szervezet tavalyi fel-
méréséből. Ugyanakkor matema-
tikából, reál tantárgyakból – fizi-
ka, kémia, biológia stb. –, illetve 
idegen nyelvekből veszik a legtöbb 
magánórát a tanulók.

A közoktatás hiányosságai 
miatt...

Az általunk felkeresett tanügyi 
illetékesek visszafogottan nyilat-
koztak a magánórákról, hiszen 
– mint mondták – azok nem ré-
szei a közoktatási rendszernek, 
így mérvadó adatokkal sem szol-
gálhatnak róluk. Viszont köztu-
dott, hogy térségünkben is jelen 
vannak – szögezték le. Demeter 
Levente, Hargita megye főtanfel-
ügyelője szerint nálunk leginkább 
az idegen nyelvek miatt van keres-
let a magán órákra, illetve olyan 
készségek elsajátítása érdekében, 
amelyeket a tanügyi rendszer nem 
biztosít a diákoknak. Illés Ildikó, 
Maros megye főtanfelügyelő-he-
lyettese úgy véli, két oka van a 
magánórák hangsúlyos jelenlété-
nek. Egyrészt a szülők így próbál-
ják lefoglalni, értelmes tevékeny-
ségek felé irányítani gyereküket, 
másrészt pedig közoktatási rend-
szerünk hiányosságait hivatottak 
pótolni a pluszórák, amelyekből 
köztudottan sok van. Nem mellé-

kes az a tény sem, hogy az egyéb-
ként is túlzsúfolt tanterv mellett 
még magánórákra is kell járniuk a 
diákoknak, hogy érdemleges ered-
ményeket tudjanak felmutatni a 
későbbi záróvizsgákon.

Abszurdnak tartja, 
mégis muszáj

„A lányom hetedikes, még azt sem 
tudjuk pontosan, miből fog ké-
pességvizsgázni, de azt már igen, 
hogy jövőre román nyelvből és 
matematikából magánórákra fog 
járni. Már idén feliratkoztunk a jó 
hírű, elismert pedagógusokhoz vá-
rólistára. A gyerek jól tanul, kitű-
nő jegyei vannak, mégsem merem 
megkockáztatni, hogy egyedül 
készüljön fel a vizsgára” – mond-
ta érdeklődésünkre egy székely-
földi szülő. Hozzátette, egyrészt 
azért, mert ez egy verseny, és ha 
mindenki jár magánórára, akkor 

lehet, hogy épp emiatt marad majd 
le a lánya. Másrészt mert szülőként 
nem tud és nem is akar segíteni a 
lecketanulásban. „Abszurdnak 
tartom az egész rendszert, harag-
szom magamra, amiért én is be-
állok a sorba, de egyszerűen nem 
vagyok elég bátor, hogy kockáztas-
sak, és a lányom ne ott folytassa a 
középiskolát, ahol szeretné, csak 
azért, mert én az elveim miatt nem 
küldtem magánórára. Mert az elve-
immel teljesen ellenkezik, hiszen 
azért van az iskola, hogy ott meg-
tanulja, ami a kimeneti vizsgára 
szükséges. Másrészt azt is tudom, 
hogy mi szülők tartjuk fenn, éltet-
jük a párhuzamos rendszert, bele-
hajszolva magunkat, gyerekeinket 
és egymást ebbe a helyzetbe” – fo-
galmazott rendkívül velősen.

Magánórára készülve. Sok 
esetben nem elég a házi feladatra 
hagyatkozni, külső segítségre is 
szükség van
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Sokat költenek magánórákra
Tíz tanuló közül négy jár iskolán kívüli pluszórákra

• Virágzik a magánórák piaca Romániában: tavaly 
mintegy 35 millió lej bejelentett jövedelmet valósítot-
tak meg az oktatók az iskolán kívüli tevékenységből. A 
jelenség főbb okai közé sorolható, hogy a szülők a köz-
oktatási rendszerünk hiányosságait próbálják pótolni 
gyerekeik pluszórákra való beíratásával.

Fogorvosi ügyelet
A Hargita Megyei Fogorvosi 
Kamara értesítése szerint 
november 9-én, szombaton, 
és 10-én, vasárnap Csíkszere-
dában Lőkös Ibolya fogorvos 
látja el a fogászati sürgősségi 
ügyeletet, mindkét nap 9 
és 12 óra között a Szív utca 
2/B/4. szám alatt. Székely-
udvarhelyen  Vass Eszter 
fogorvos biztosítja a sürgős-
ségi ügyeletet mindkét nap 9 
és 12 óra között a Sziget utca 
6. szám alatt. 

Előadások 
az Arielben
November 11-én és 12-én, 
hétfőn és kedden délelőtt fél 
10-től, valamint 11 órától a ma-
rosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és 
Gyermekszínház magyar tago-
zata a Csipkerózsika című, 4 
éven felülieknek szóló mesejá-
tékát adja elő. November 13-án 
és 15-én, szerdán és pénteken 
este 7 órától az Ariel Stúdi-
óban a 14 éven felülieknek 
szánt Jóisten és pszichológusa 
című darab szerepel műsoron. 
Jegyfoglalás a 0747-942181-es 
telefonszámon vagy sms-ben 
is lehetséges.

Lezsák Sándor 
előadása
A honfoglalás előttől az Euró-
pai Unió utánig előadássoro-
zat keretében, Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusa 
és Csíkszereda város közös 
szervezésében november 
8-án, pénteken 17 órától 
Lezsák Sándor, a Magyar 
Országgyűlés alelnöke 30 éve 
szabadon 1989–2019 címmel 
tart előadást a városházán. A 
rendezvényre minden érdek-
lődőt várnak.

Újra színpadon 
a Tóték
Ismét látható lesz szombaton 
a Gyergyószentmiklósi Figura 
Studió Színház előadásában 
az Örkény István klasszikusa 
alapján színpadra vitt Tóték. Az 
előadás 19 órakor kezdődik.

A nyakleves 
antológiája
Nagy Lóránt csíkszeredai 
szerző A nyakleves antológi-
ája című kötetét mutatják be 
november 12-én 17 órától a 
Kájoni János Megyei Könyvtár-
ban. A csíkszeredai Tipogra-
phic kiadónál megjelent kötet 
borítótervét Siklódy Ferenc 
képzőművész tervezte. A 

könyvben huszonhat törté-
net kapott helyet, amelyek 
a hetvenes-nyolcvanas évek 
hangulatát idézik, és ezek 
mindenikében elcsattan 
minimum egy pofon – innen 
a cím. A szerzővel Nagy Péter 
beszélget.
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