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A tanfelügyelőség honlapjá-
ra felkerült listából kiderül, 
hogy idén a tornatanárok és a 
román tagozatos óvodapeda-
gógusok a legkeresettebbek 
Maros megyében. A 149 állás-
ból 24 helyet hirdettek meg 
testnevelő tanároknak. Nem 
a jelentkezők számával van 
gond, hanem a vizsgát találják 
túl nehéznek – véli a megye 
főtanfelügyelő-helyettese.

 » HAJNAL CSILLA

F elkerültek a szabad pedagógusi 
állások a Maros Megyei Tanfel-
ügyelőség honlapjára: összesen 

149 ilyen van a megyében, közülük 
111 városi iskolákban, 38 pedig vidé-
ki tanintézetekben. Idén is júliusban 
tartják a versenyvizsgát, és a legkere-
settebb pedagógusok megyeszinten 
a tornatanárok, számukra 24 helyet 
hirdettek meg. Marosvásárhelyen 
a Szász Albert Sportiskolában, va-
lamint a Romulus Guga, a Serafi m 
Duicu, a Nicolae Bălcescu, az Elekt-

romaros és a 7-es Számú Általános Is-
kolában nincs végleges állású torna-
tanár, a többi meghirdetett hely pedig 
vidéki településeken van. Tanárokat, 
óvónőket és tanítókat is keresnek a 
román osztályokba, illetve tanítókat 
a Friedrich Schiller Általános Iskola 
német tannyelvű osztályaiba, de a 
magyar tagozaton idén sem hirdettek 

egyetlen szabad tanítói állást sem. 
A tornatanárokon kívül a legkereset-
tebbek a román tagozatos óvodape-
dagógusok és az elemi oktatásra sza-
kosodott romántanárok. 

A meghirdetett helyeken jelenleg 
helyettesítő tanárok tartják a test-
nevelésórákat. Illés Ildikó, a me-
gye főtanfelügyelő-helyettese sze-

ILLÉS ILDIKÓ MAROS MEGYEI FŐTANFELÜGYELŐ-HELYETTES SZERINT NEM A JELENTKEZŐK SZÁMÁVAL VAN A BAJ, HANEM A JEGYEKKEL

A tornatanár a legkeresettebb pedagógus

Csak elméleti része van a tornatanári vizsgának, kevesen érik el a szükséges osztályzatot

Eldőlt. Az előválasztást megnyerő Csergő Tibor (balra), illetve Barti Tihamér és Len Emil
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rint nem a jelentkezők számával 
van a baj, hiszen mindig van elég 
vizsgázó, de kevesen érik el a vég-
leges álláshoz szükséges jegyet. 
„Csak elméleti része van a vizs-
gának, gyakorlati nincs. Sokan 
jönnek vizsgázni a tornatanári 
állásokra minden évben, de nem 
mennek át, mert sokan látogatás 
nélküli szakon végzik el a főisko-
lát, így nehezebben megy nekik a 
megmérettetés” – mondta a főtan-
felügyelő-helyettes.

A tanári állás elnyeréséhez a vizs-
gázónak legalább hetes osztályzatot 
kell kapnia, a helyettes tanári ál-
lás megszerzéséhez legalább ötöst 
kell elérnie. Az elmúlt évben Har-
gita (54,6 százalék) és Kolozs (53,4 
százalék) megyében írt a vizsgázó 
pedagógusoknak több mint a fele 
hetest vagy annál nagyobb jegyet. 
Maros megyében 45,1 százalék, míg 
Kovászna megyében alig több, mint 
negyven százalék érte el a legalább 
7-es minősítést. Hargita megyében 
jelenleg mindössze négy tornata-
nári állás vár gazdára román és ma-
gyar tagozaton összesen, ami nem 
számít soknak – tudtuk meg Deme-
ter Levente főtanfelügyelőtől.

 » A tanári állás 
elnyeréséhez 
a vizsgázónak 
legalább hetes 
osztályzatot kell 
kapnia.

 » A képvise-
lő-testületben is 
változás körvo-
nalazódik, a lista 
első tíz helyén 8 
új név szerepel. 

 » GERGELY IMRE

Nagyon szoros eredménnyel, 89 
sza vazatnyi különbséggel Csergő

Tibor nyerte meg az RMDSZ gyergyó-
szentmiklósi előválasztását, így ő 
lesz a szövetség polgármesterjelöltje. 
A  képviselő-testületben is változás 
körvonalazódik, a lista első tíz helyén 
nyolc új név szerepel. 1916 személy 
vett részt a vasárnapi előválasztáson, 
ami a választójoggal rendelkező gyer-
gyószentmiklósiaknak mintegy 20 szá-
zaléka. Csergő Tibor múzeumigazgató 
978 szavazatot kapott, míg a jelenlegi 
alpolgármesterre, Len Emilre 889-en 
voksoltak; 49 szavazat érvénytelen 
volt. Barti Tihamér, az RMDSZ gyer-
gyói területi elnöke szerint a kialakult 
rangsor nem az RMDSZ listája, hanem 
a gyergyószentmiklósi emberek vé-
leményét tükrözi, hiszen a szavazók 
döntöttek róla, és nem egy pártirodá-
ban született meg a jelöltállítás, en-
nélfogva a lehető legdemokratikusabb 
módon kiválasztott jelöltekkel készül-

hetnek az önkormányzati választások-
ra. Csergő Tibor úgy látja, sokan van-
nak, akik aggódnak a város jövőjéért, 
ami abból is látszik, hogy elmentek, 
és véleményt nyilvánítottak az elővá-
lasztáson. Leszögezte, semmiféle ren-
dellenesség nem történt, „ez a tiszta 
kezek munkája volt”. Megköszönte a 
szavazatokat, ahogyan Len Emil is kö-
szönetet mondott mindazoknak, akik 
részt vettek a választáson. Len szerint 
ez egy fej fej melletti versenyfutás volt, 
és az eredmény nem jelenti azt, hogy 
számára véget ért valami. Ugyanúgy 
fogja végezni alpolgármesteri munká-
ját a mandátum végéig, mint eddig, 
és majd a helyhatósági választás után 
eldől, milyen lesz a folytatás. Nyertes 
ellenfelének jó munkát kívánt. Csergő 
Tibor szerint ezen a választáson még 
nem nyert senki, csak a feladatokat 
osztották le, amelyeket el kell végez-
niük azért, hogy az RMDSZ nyerje a 
választásokat. Az összeállt képviselői 
listával kapcsolatban ismét a pedagó-
gusi pályáján tapasztaltakra utalt visz-

sza: „egy osztályfőnök nem válogatja 
meg a gyermekeket, azokkal foglal-
kozik, akik vannak”. Hozzátette, ez a 
csapat irányítani tudja majd a várost. 
Ugyanakkor leszögezte: nem feltétele-
zi, hanem teljesen biztos abban, hogy 

az RMDSZ nyeri a júniusban esedékes 
választásokat. Mint ismeretes, a 18 
ezer lakosú, 84 százalékban magyarok 
által lakott Gyergyószentmiklós jelen-
legi polgármesterét a Magyar Polgári 
Párt adja Nagy Zoltán személyében.

Csergő Tibor az RMDSZ gyergyószentmiklósi polgármesterjelöltje




