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Az oktatás helyzete pénzben mérve
A Maros megyei iskolák oktatási beruházásáról készült országos jelentés

H A J N A L  C S I L L A

A projektben való részvétel 
iránti kérelmeket Maros 
megye valamennyi iskolájá-

hoz elküldték a Román Akadémiai 
Társaság által kezelt platformon 
keresztül, és az adatgyűjtési folya-
matot 2020. június elejéig meghosz-
szabbították. Összesen 102 oktatási 
egységnek küldték el a kérdéseiket. 

A fehéregyházi és a balavásári is-
kolákon kívül minden oktatási in-
tézmény válasza megérkezett, tehát 
összesen száz intézmény adatait 
dolgozták fel.

Az ösztöndíj nem prioritás?

Csak 43 önkormányzat osztott ki 
pénzt az ösztöndíjak teljes alapjá-
ra 2019-ben, akárcsak 2020-ban, és 
ezek közül a valóságban csak 14 
utalt át legalább egyfajta ösztön-

díjat, és 29 intézmény csupán az 
ösztöndíjak odaítélési szándékát 
jelezte. Emellett 86 intézményben 
nem létezik vagy nem folyósítanak 
ösztöndíjat. A 102 helyi közigazga-
tási egység közül csak tizennégy 
esetében van érvényes helyi taná-
csi döntés az iskolai ösztöndíjak-
kal kapcsolatban, hetvenkilencnél 
egyáltalán nincs, és hét iskola nem 
válaszolt erre a kérdésre. 

Az érdemösztöndíj értéke Dicső-
szentmártonban a legnagyobb, itt 
havi 300 lej, a legkevesebbet pedig 
Szászrégenben és Marosludason 
adnak, mindkét helyen 100 lejt. 
A szociális ösztöndíjak értéke is 
nagyon különböző: Marosoroszfa-
luban a legnagyobb, azaz 140 lej, 
Mezőmadaras községben a legke-
vesebb a szociális ösztöndíj értéke, 
vagyis diákonként mindössze 7 lej. 
A jelentésből kiderült, hogy me-
gyeszinten csak Nagysármás, Se-
gesvár, Szászrégen és Dicsőszent-
márton önkormányzata utalta át 

teljes mértékben és a törvény által 
előírt jogi szabályoknak megfelelő-
en az ösztöndíjakat.

Kevés támogatás 
az orvosi rendelőknek

Összesen 65 Maros megyei önkor-
mányzat osztott ki bizonyos ösz-
szegeket oktatással kapcsolatos 
beruházásokra 2019-ben, és 52 ön-
kormányzat tette ugyanezt 2020-
ban. 2019-ben a beruházásokra 
elkülönített teljes összeg 82,6 mil-
lió lej, 2020-ban pedig csaknem 92 
millió lej volt – derül ki a jelentés-
ből. Megyei szinten 103 iskolai or-
vosi rendelő és 17 iskolai fogorvosi 

rendelő működik. A legtöbb iskolai 
orvosi rendelő a városokban talál-
ható, a vidéki helyzet kritikus, a 
legtöbb vidéki intézményben nem-
hogy rendelő, de egészségügyi sze-
mélyzet sincs. 2019-ben csak 
hat helyi közigazgatási egy-
ség osztott ki forrásokat az 
iskolai orvosi kabinet meg-
felelő működésére, 2020-ra 
pedig hét önkormányzat 
különített el pénzt ugyaner-
re. Azaz 2019-ben 66 167 lejes 
beruházást eszközöltek a Maros 
megyei önkormányzatok az iskolai 
rendelők felújítására, korszerűsí-
tésére, 2020-ban pedig 947 874 lej 
került kiosztásra ugyanerre a célra.

M
arosszék

H I R D E T É S

• A Tiszta iskolák nevű projekt második kiadása során a Román Akadémiai Tár-
saság képviselői alternatív jelentést készítettek Maros megye oktatásának 2019–
2020-as helyzetéről. A december végén megjelent jelentésben négy szempontot 
vettek figyelembe: az iskolai ösztöndíjakat, iskolai javak és szolgáltatások helyze-
tét, az orvosi kabinetek állapotát, illetve az oktatás megyei szintű finanszírozását.

Makfalván ezután következik
A jelentés szerint 2019–2020-ban Makfalva községben történt a leg-
alacsonyabb értékű oktatási beruházás. Megkeresésünkre Vass Imre 
polgármester elmondta, már felépült egy új, hosszabbított programmal 
működő óvodaépület, de az átadásra idén nyáron fog sor kerülni, ezt egy 
45 390 euró értékű európai uniós támogatásból építették fel. A Makfalva 
községhez tartozó hármasfalusi iskola teljes felújítása ezután következik, 
itt kicserélik a tetőszerkezetet, a padlózatot és a bútorzatot, ezt egy 2,9 
millió lej értékű kormánytámogatásból valósítják meg – tette hozzá a 
községvezető. Összesen 425 gyerek jár óvodába és általános iskolába a 
Kis-Küküllő menti faluban, és minden tanegységükben van benti mosdó és 
vécé – tudtuk meg Vass Imrétől.

„ A 102 helyi közigazga-
tási egység közül csak 
tizennégy esetében van 
érvényes helyi tanácsi 
döntés az iskolai ösztön-
díjakkal kapcsolatban.




