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 » KOVÁCS ATTILA

Noha a marosvásárhelyi ítélőtábla 
elutasította a dormánfalviak fel-

lebbezését az általuk indított perben, 
nem arról döntött, hogy az úzvölgyi 
katonatemető Csíkszentmártonhoz 
tartozik-e. A Hargita megyei község ok-
tóber elején nyerte meg jogerősen azt 
a pert, amelyet a Bákó megyei város 
indított azért, hogy részlegesen vonják 
vissza az alcsíki község önkormányza-
ta által hozott, az úzvölgyi haditemető 
és az egykori kaszárnyák által elfoglalt 
területnek a község közvagyonába 
vételére vonatkozó határozatát. A ma-
rosvásárhelyi ítélőtábla által rendel-
kezésünkre bocsátott ítélet indoklását 
tanulmányozva kitűnik, az ügyben 
eljáró bíró meglehetősen óvatosan 
kezelte a helyzetet, és azt is lehetne 
mondani, hogy elegánsan hárított. A 
bíróság nem arról döntött, hogy a vi-
tatott 15 ezer négyzetméternyi terület 
hová tartozik, hanem megállapította, 
ebben az ügyben közigazgatási pert 

nem a helyi tanácsi határozat, hanem 
csak a kormányhatározat érvénytele-
nítése érdekében lehet indítani, mivel 
kizárólag utóbbinak vannak jogi kö-
vetkezményei. Azaz, nyitva hagyott 
egy további lehetőséget.

A dormánfalviak azt szerették vol-
na elérni, hogy a bíróság kötelezze 
a csíkszentmártoniakat a 2007-ben 
hozott határozatuk részleges visz-
szavonására, amellyel a község saját 
közvagyonába vette a temető és a volt 
kaszárnyasor területét. A dormánfal-
viak érvelése szerint visszaélés tör-
tént, amelyet a 2010. évi 299-es számú 
kormányhatározat is megerősített. 
Noha a temető területét tavaly saját 
közvagyonába vette Dormánfalva, 
miután 1990-ben magánvagyonának 
leltárán szerepelt, és az 1997-ben 
elfogadott, most is érvényes általá-
nos rendezési terv (PUG) is a város 
belterületeként jelöli meg, amit be is 
telekkönyveztettek, az említett helyi 
és kormányhatározat ezzel ellentétes 
helyzetet rögzített. A csíkszentmárto-

niak 1872-ből származó telekkönyvek-
kel igazolták a terület tulajdonjogát, 
ugyanakkor hivatkoztak az 1968. évi 

2. számú, a közigazgatási felosztásról 
rendelkező törvényre is, amely szerint 
Úzvölgye Csíkszentmárton része. A 
2007-ben hozott helyi határozat alap-
jául pedig a 2001. évi 1351-es számú 
kormányhatározat is szolgál, amely 
Hargita megye településeinek közva-
gyonáról rendelkezik, és ahol szintén 
megjelenik a Csíkszentmártonhoz tar-
tozó úzvölgyi temető.

A másodfokon eljáró ítélőtábla vi-
szont a felsorolt bizonyítékokat, érve-
ket feleslegesnek tartotta elemezni, 
mert indoklása szerint a csíkszentmár-
toni helyi tanácsnak a közvagyon 
felleltározásáról szóló, 2007. évi ha-
tározata, amelynek részleges érvény-
telenítését kérték, csak előkészítő jel-
legű, közigazgatásilag nem sértő, és 
nincs jogi következménye. A területek 
hovatartozásáról az említett, 2010. 
évi 299-es számú, jelenleg is hatályos 
kormányhatározat rendelkezik, ezért 
közigazgatási per során csak ez utóbbi 
érvénytelenítését lehet kérni – állapítja 
meg az indoklás.

Elegánsan hárított a bíró a Csíkszentmárton által megnyert perben

A tanfelügyelőségek ellenőrzik 
az online órákat, értékelhetik a 
tevékenységet, rámutatnak a po-
zitívumokra és a hiányosságok-
ra, tanácsokat adnak, megoldá-
sokat javasolnak – mondta el a 
Krónikának Kéry Hajnal Bihar 
megyei főtanfelügyelő-helyettes. 
Az illetékes arra is kitért, nem 
jó, ha a gyerekek reggel nyolctól 
délután két-három óráig képer-
nyő előtt ülnek, a pedagógusok-
nak át kellene gondolniuk az 
online órák szerkezetét.

 » BÍRÓ BLANKA

E ddig is felügyelték a szaktanfe-
lügyelők az online tartott órá-
kat, próbálnak tanácsot adni a 

pedagógusoknak, hogy minél haté-
konyabb, gördülékenyebb legyen a 
távoktatás – mondta el lapunknak 
Kéry Hajnal. A Bihar megyei főtan-
felügyelő-helyettest annak kapcsán 
kérdeztük, hogy Monica Anisie ok-
tatási miniszter hétfőn felszólította a 
tanfelügyelőket, fokozottan ellenőriz-

zék az online tanórákat. A tárcave-
zető arra hivatkozott, hogy szülőktől 
és diákoktól érkeztek olyan vissza-
jelzések, melyek szerint a tanórákat 
nem minden esetben tartják meg a 
pedagógusok. Kéry Hajnal elmond-
ta, amint a tanévkezdés után egyes 
tanintézetek áttértek a távoktatásra, 
már megkezdték ezeknek az óráknak 
a felügyeletét, majd ez a tevékenység 
fokozottabb lett, amikor Nagyvárad 
is vörös zónába került. Arra kérték a 
tanintézeteket, hogy saját platform-
mal dolgozzanak, ahol nyomon kö-
vethető a pedagógus tevékenysége. 
Az iskolák vezetőségének lehetőséget 
kellett teremtenie, hogy a tanfelügye-
lők beléphessenek a platformokra, 
az online órákra, így végigkövethetik 
annak menetét, értékelhetik a tevé-
kenységet, rámutatnak a pozitívu-
mokra és a hiányosságokra, tanácso-
kat adnak, megoldásokat javasolnak. 
Kéry Hajnal kifejtette, a pedagógusok 
nincsenek felkészülve erre a módszer-
re, menet közben szokják, tanulják. 
Nemcsak a tanároknak, de a diákok-
nak is rá kell hangolódniuk a távok-
tatásra, meg kell ismerniük virtuális 
mozgásterüket. A főtanfelügyelő-he-
lyettes elmondta, valamennyi tan-

tárgyat szaktanfelügyelő ellenőriz, a 
módszertanos kollégákat is bevonják 
a felügyeletbe, ám így is fel kell állí-
tani a sorrendet, hogy mikor mely 
órákat követik. Bihar megyében úgy 
döntöttek, elsősorban azokhoz a 
pedagógusokhoz próbálnak eljutni, 
akiknek szükségük van tanácsra, 
eligazításra. „Vannak olyan iskolák, 
pedagógusok, akikről tudjuk, hogy 
eddig is jól boldogultak, például ok-
tató kisfi lmeket is készítettek, hogy 
segítsék a diákokat. Megpróbáljuk 
elsősorban a kezdő pedagógusokat 
elérni, vagy azokat, akikről tudjuk, 
hogy gondjaik vannak a technika 
alkalmazásával” – részletezte a fő-
tanfelügyelő-helyettes. Rámutatott, 
az online órákat utólag nem lehet 
visszanézni, mert az adatvédelmi sza-
bályok miatt ezeket nem rögzíthetik, 
de ilyen körülmények között is van 
lehetőség az utánkövetésre. A plat-
formokon nem lehet újra megtekin-
teni a videókonferenciák tartalmát, 
viszont az megjelenik, hogy mennyi 
ideig tartott. Az online oktatás nem-
csak azt jelenti, hogy a tanár online 
térben „találkozik” a diákokkal, és 
megbeszélik a tananyagot, hanem a 
diákok szorgalmi, önálló feladatokat 

TANÁCSOKKAL SEGÍTIK A TANFELÜGYELŐSÉGEK A PEDAGÓGUSOKAT – ÁT KELL GONDOLNI A TANÓRÁK SZERKEZETÉT

Menet közben tanulják az online oktatást

Még nem dőlt el az úzvölgyi katonatemetőért folytatott harc
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is kaphatnak, amelyeket feltöltenek 
a rendszerbe. Ennek mind nyoma 
marad, mint ahogy a tanár ehhez 
kapcsolódó munkájának is, a javí-
tásnak, az értékelésnek – részle-
tezte Kéry Hajnal. Az oktatási szak-
ember nem tartja jó megoldásnak, 
hogy a gyerekeket reggel nyolctól 
délután két-három óráig leültes-
sék a képernyők elé, hiszen ez túl 
sok időt jelent a virtuális világban, 
ezért azt javasolja, a pedagógusok 
gondolják át az online órák szer-
kezetét. Az ötvenperces tanórát ki 
lehet olyan módon alakítani, hogy 
abból harminc perc a szinkronokta-
tás, vagyis amikor a tanár és a diák 
együtt van az online térben. A fenn-
maradó húsz percre a diákok önálló 
feladatokat kaphatnak, amelyeket 
nem a képernyő előtt oldanak meg, 
hanem utólag fényképként vagy va-
lamilyen más formában feltöltenek 
a rendszerbe. Még hatékonyabb, ha 
úgy alakítják ki a tanintézetek az 
órarendet, hogy a szinkronoktatást 
tömbösítik, tehát ezek a 30 perces 
részek szünetekkel elválasztva már 
délig lejárnak, majd a hátralévő két 
óra alatt a diákok offl  ine megoldják 
önálló feladataikat.

 » Az ötven-
perces tanórát 
ki lehet olyan 
módon alakíta-
ni, hogy abból 
harminc perc a 
szinkronoktatás, 
vagyis amikor a 
tanár és a diák 
együtt van az 
online térben. A 
fennmaradó húsz 
percre a diákok 
önálló feladato-
kat kaphatnak, 
amelyeket nem 
a képernyő előtt 
oldanak meg.




