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Uniós forrásokból megvalósuló 
beruházások révén megújul 
Erdély egyetlen, magyar hal-
lássérült gyerekek oktatásával, 
illetve különböző értelmi fo-
gyatékossággal élő és autizmus 
spektrum zavarral diagnoszti-
zált gyermekekkel foglalkozó 
tanintézete, a Kozmutza Flóra 
Hallássérültek Speciális Iskolá-
ja. Ugyanakkor a Bánff yhunya-
di Speciális Gimnáziumban is 
korszerűsítenek.

 » KRÓNIKA

A Kolozs megyei önkormányzat 
aláírta a kolozsvári Kozmutza 
Flóra Hallássérültek Speciális 

Iskolájának, valamint a Bánff yhu-
nyadi Speciális Gimnázium épüle-
teinek és felszerelésének korszerű-
sítésére vonatkozó fi nanszírozási 
szerződéseket. Az RMDSZ Kolozs me-
gyei szervezetének tájékoztatása sze-
rint az uniós forrásokból megvaló-
suló két projekt értéke összesen 11,6 
millió lej, az önkormányzat hozzájá-
rulása pedig 5,9 millió lej.

A beruházás során megújul a 
Kozmutza-iskola, Erdély egyetlen, 
magyar hallássérült gyerekek okta-
tásával, illetve különböző értelmi 
fogyatékossággal élő és autizmus 
spektrum zavarral diagnosztizált 
gyermekekkel foglalkozó tanintézete. 
Emellett felújítják az oktatási intéz-
mény udvarán lévő és évek óta nem 
használható épületszárnyat is, ahol 
korszerű műhelyek, irodák, osztály-
termek kapnak majd helyet. Ugyan-
akkor felújítják a lépcsőket, a kémé-

nyeket, megújul az épület szerkezete 
is. A Bánff yhunyadi Speciális Gim-
názium épületeinek korszerűsítésére 
vonatkozó projektben sor kerül az 
épületek falainak hőszigetelésére, a 
homlokzatok felújítására, belső szer-
kezeti módosításokra, hőközpontok 
beszerelésére, az áramhálózat meg-
újulására, akadálymentesítésre.

„Az uniós forrásokból megvalósu-
ló infrastrukturális beruházásoknak 
köszönhetően a speciális nevelési 
igényű gyerekek sokkal jobb oktatá-
si körülmények között tanulhatnak 
majd. A 131 éves múltra visszatekintő 
Kozmutza-iskola az országban és a 
szakmában is rangos elismerést ví-
vott ki magának, az esélyteremtő és 
minőségi oktató-nevelő munkához 
pedig elengedhetetlen a megfelelő 
infrastrukturális háttér megteremté-
se” – nyilatkozta Vákár István, a Ko-
lozs Megyei Tanács alelnöke.

KOLOZSVÁRON ÉS BÁNFFYHUNYADON IS JAVÍTANAK A SPECIÁLIS NEVELÉS KÖRÜLMÉNYEIN

Megújul a Kozmutza-iskola

Erdélyi tudósítások 2019. november 11.
hétfő

Kis romániai abszurd

Többet keresünk, de rosszabbul élünk – ez a következte-
tés vonható le az Adevărul.ro által a minap közölt elem-
zésből. A portál az Országos Statisztikai Intézet (INS) által 
2016 és 2019 májusában nyilvánosságra hozott adatso-
rokat hasonlította össze, és kiderült, hiába az erőteljes 
bérnövekedés, a vásárlóerő 8,5 százalékkal kisebb, mint 
három éve. 2016 ötödik hónapjában a hivatalos statisz-
tika szerint a nettó átlagbér 2046 lej volt, ami 187 lejes 
növekedést mutatott az előző évhez képest. Három évvel 
később, idén májusban a nettó átlagfi zetés elérte a 3101 
lejt, ami 1055 lejjel, vagyis 51,5 százalékkal magasabb, 
mint a 2016-os szint.

Csakhogy ez a plusz 1055 lej nem sokat segít a min-
dennapokban, a kiadások ugyanis gyorsabb ütemben 
nőttek, mint a bevételek. A statisztikai intézet adatsorai 
szerint 2016-ban a romániai háztartások kiadásai havi 
szinten átlagosan 2524 lejre rúgtak – ez az összeg egy 
négyfős, azaz két felnőttből és két kiskorúból álló család-
ra vonatkozik, ami statisztikai meghatározásban 2,8 sze-
mélyt jelent. Manapság viszont egy ekkora háztartás havi 
kiadásai már elérik a 4049 lejt, tehát 1525 lejjel, vagyis 60 
százalékkal többet költünk, mint három éve.

Persze itt most legyinthet a kedves olvasó, mondván, 
hogy ez nem jelent semmit, hiszen jobban keresünk, 
többet költünk, és már nemcsak a mindennapi szükség-
letek fedezésére futja, hanem többen engedhetnek meg 
maguknak szebb ruhát, drágább cipőt, mint három éve. 
Igazuk is lehet, ismerünk mindannyian ilyen családokat.

De sajnos arról is beszélnünk kell, hogy az átlagbér 
növekedése több szempontból is csalóka adat. Egyebek 
mellett amiatt, hogy a közszférában erőteljes fi zetéseme-
lések voltak az elmúlt években, ami torzítja az átlagbér 
szintjét. A magánszféra legtöbb ágazatára ugyanis nem 
volt jellemző a fi zetésemelés, így sokan keresnek ugyan-
annyit, mint három éve, miközben a kenyeret nekik is 
megemelt áron kell megfi zetniük.

Beszédes adat, hogy jelenleg csaknem 1,7 millió romá-
niai alkalmazott, vagyis a munkavállalók 30 százaléka 
dolgozik minimálbérért, ami nettó értékben messze el-
marad az átlagbértől, hiszen a minimálbér végzettség és 
foglalkozás függvényében 1263 és 1774 lej között alakul. 
Így nem meglepő, hogy egyre többen követelik a medián 
érték közzétételét az átlagbér helyett. Az átlagbér ugyan-
is a romániai keresetek átlaga, amiben benne van a mini-
málbérért dolgozó készruhagyári munkástól a bankigaz-
gatóig mindenki. A medián ekvivalens jövedelem viszont 
– ha lennének hivatalos statisztikák – azt mutatná meg, 
hogy mekkora az a bér, ami a legnagyobb és a legkisebb 
között éppen középen van, vagyis hogy mekkora az a 
jövedelem, amelynél szám szerint ugyanannyi ember ke-
res többet, mint kevesebbet – ez ugyanis sokkal jobban 
rávilágítana a valóságra. Főként, hogy tudjuk, nálunk az 
egyik legnagyobb a bérszakadék az Európai Unióban.

Beszédes adat ugyanakkor, hogy miközben az INS 
statisztikái szerint a romániai háztartások kiadásai idén 
májusban 4049 lejre rúgtak, addig a Syndex életminő-
ség-kutató intézet és a Friedrich Ebert Alapítvány által ké-
szített elemzés szerint ma egy családnak, amelyben egy 
8 és egy 10 éves gyerek él a szülőkkel, havi 6762 lej je-
lentené azt a vásárlói kosarat, amennyi elég a méltányos 
élethez. A lakosság általános szegénységét támasztja alá 
a GfK vizsgálata is, aminek során 42 európai országban 
vizsgálták meg a vásárlóerőt. Eszerint Románia a 32. az-
zal, hogy az egy főre eső vásárlóerő évi 5881 euró évente, 
ami 4,75 lejes árfolyammal számolva havi 2328 lej jelent. 
Ez a 14 739 eurós európai átlag alig 60 százaléka. Romá-
niának olyan országokat sikerült maga mögött tudnia, 
mint Bulgária, Törökország, Szerbia, Bosznia-Hercegovi-
na, Macedónia, Albánia, Fehéroroszország, Koszovó, a 
Moldovai Köztársaság és Ukrajna. Csak az irigység kedv-
vért, Liechtensteinben 67 550 euró az egy főre eső vásár-
lóerő, ami csaknem 11,5-ször több, mint itt.

A számok tükrében tehát világosan látszik, itt valami 
nagyon nincs rendben, ha a fi zetések növekedését „meg-
eszi” az infl áció. Főleg olyan körülmények között, hogy 
az itteni bérek még mindig messze elmaradnak attól, 
hogy jólétről beszélhessünk. Talán nem ártana, ha a min-
denkori kormányok kampányadakozások helyett hosszú 
távú stratégia mentén emelnék a minimálbért, vállal-
kozóbarát intézkedéseket foganatosítanának, és végre 
tennének azért is, hogy ne csak a fogyasztás pörgesse a 
gazdaságot. Tényleg túl nagy elvárás?
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A Kozmutza-iskola Erdély egyetlen, magyar hallássérült gyerekek oktatásával foglalkozó tanintézete

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Többrendbeli vesztegetés elfogadá-
sa miatt vádat emelt két kolozsvári 

orvos ellen az Országos Korrupcióel-
lenes Ügyészség (DNA). A vád szerint 
Alexandru Faur és Carmen Teodora 
Gruiţă pénzért cserébe több személyt 
hozzásegített, hogy illetéktelenül 
rokkantsági nyugdíjat kapjon. A DNA 
közölte, hogy kolozsvári területi ki-
rendeltségének munkatársai bíróság 
elé állítják és hatósági felügyelet alá 
helyezték Alexandru Faurt, a Kolozs 
megyei foglalkozási rehabilitációs 
szakértői kabinet orvosát, valamint 
Carmen Teodora Gruiţă endokrinoló-
gust többrendbeli vesztegetés elfoga-
dásának vádjával. A nyomozó hatóság 
ugyanakkor vádat emelt megveszte-
getés és befolyás vásárlása miatt 48 
további személy ellen, akik szabad-
lábon védekezhetnek. Egy személyt 
előzetes letartóztatásba helyeztek, őt 
többrendbeli megvesztegetés és több-
rendbeli hivatali visszaélés miatt ál-
lítják bíróság elé. A nő a DNA szerint 
2019 folyamán 1000 és 1500 lej közötti 
összegeket (57 600 lejt) kért és kapott 

több személytől, cserébe pedig köz-
benjárt, hogy hagyják jóvá a rokkant-
sági nyugdíjra vonatkozó kérelmüket, 
bár többen közülük nem lettek volna 
jogosultak erre. Az így kapott össze-
gekből az illető 300-600 lejt Alexandru 
Faur orvosnak továbbított, aki nem a 
valóságnak megfelelő rokkantsági ka-
tegóriába sorolta a személyeket. „Az 
orvos összesen 36 250 lejt, valamint 
élelmiszerekből és alkoholos italokból 
álló ajándékokat kapott „szolgáltatá-
saiért” – állítják az ügyészek az Agerp-
res hírügynökség szerint. Szeptember 
16-án a közvetítéssel foglalkozó nő 
600 lejt kapott egy személytől, amely-
ből 300 lejt átadott Faurnak. Az összeg 
átadásakor történt meg a tettenérés. 
Ugyanebben az időszakban Carmen 
Teodora Gruiţă, a kolozsvári megyei 
kórház endokrinológusa ugyanezen 
közvetítőn keresztül, de közvetlen 
úton is több páciensétől kapott 150 és 
350 lej közötti összegeket, összesen 
1500 lejt, valamint élelmiszerekből 
álló ajándékokat, cserébe olyan doku-
mentumokat állított ki, amelyek nem 
a valóságnak megfelelő rokkantsági 
kategóriába sorolták az illetőket. 

Vádat emeltek orvosok ellenMedve végezhetett 
egy pásztorral

Holtan találtak egy pásztort a 
Maros megyei Oláhkocsárd-

hoz tartozó erdő szélén szombat 
dél előtt. Az egy nappal korábban 
eltűnt áldozatot az első vizsgálatok 
szerint egy medve ölhette meg. 
Szombat délelőtt egy kollégája fe-
dezte fel a 63 éves áldozat holttestét 
egy erdőszéli esztenán Oláhkocsárd 
és Gyulas település között, Dicső-
szentmártontól mintegy tíz kilo-
méterre. A nyomok egy lehetséges 
vadállat támadásáról árulkodnak 
– értesített közleményében a Maros 
Megyei Rendőr-főkapitányság. 
A helyszínre kiszálltak a dicső-
szentmártoni rendőrség munka-
társai, azonosították az áldozatot, 
aki állítólag péntek este tűnt el. Az 
áldozat halálát vélhetően medve 
okozta, legalábbis erről árulkodtak 
a sérülései, de a holttestet Maros-
vásárhelyre szállították boncolásra, 
hogy pontosan megállapíthassák 
a halál körülményeit. A rendőrség 
vizsgálatot indított, ugyanakkor 
értesítette az illetékes erdőőrséget 
és vadásztársaságot is. (Szász Cs. 
Emese)




