
#családok  #oktatás  #felügyeletek2 02 1.  NOV E M BE R 2 2 .,  H É T FŐ4 A K T UÁ L I S

Ára van a távoktatásnak
Székelyföldi körkép arról, ki vigyáz a kisgyerekekre, amíg a szülők dolgoznak

S Z É K E LY HON- Ö S S Z E Á L L Í TÁ S

A z óvodások esetében az on-
line oktatás nagy kihívás 
elé állítja az oktatókat és 

szülőket egyaránt. Az oktató igyek-
szik érdekes feladatokat küldeni, 
sok dolgozó szülő azonban még a 
gyerekfelügyeletet is nehezen tud-
ja megoldani, nemhogy az óvodás 
feladatokat. Az óvodás és kisis-
kolás gyerekeket még nem lehet 
magukra hagyni otthon, ezért ha 
a szülők dolgoznak és nagyszülők 
sincsenek, legtöbb esetben kény-
telenek dadust fogadni. A gyerek-
felügyelettel megbízott személybe 
vetett bizalomnak ára is van: álta-
lában 10 lejes órabér a legkevesebb, 
amiért elvállalja valaki a gyerekek 
felvigyázását, de akár 20 lejt is kér-
hetnek, ha tapasztalt, szaktudással 
rendelkező dadust fogadunk meg – 
derült ki körkérdésünkből.

Marosszéken átlagban 
12–13 lejes órabérért vállalják

Aki hobbiszinten vigyáz gyerekek-
re, alkalmanként 10–12 lejt kér, 
ha már szaktudással rendelkezik, 
20 lej körüli az órabére – osztotta 
meg tapasztalatait Timi. „Hozzánk 
alkalmanként jár egy lány, amikor 
a fi am beteg és nem megy oviba. 
Ilyenkor 4–5 órát van itt, és én is 
itthon vagyok. 10 lejben egyeztünk 
meg órájára. De olyan esetben, ami-
kor egyedül van a gyerekkel, gon-
dolom, többet adnak. Nálunk csak 
játszani kell vele” – mesélte Márta. 

Rebekáék 13 lejt fi zetnek a da-
dusnak óránként, de ha mindennap 
jön napi 8 órát, akkor megegyezés 
alapján havi 1500 lej körül mozog 
a bére. Eszterék egy Marosvásár-
helyhez közeli faluban élnek, és a 
két kisfi ához 80–100 lej közötti na-
pidíjért jár a dadus reggel nyolctól 
délután 5-ig, alkalmanként pedig a 
házimunkába is besegít, amíg a fi -
úk alszanak – mondta az édesanya. 
Renátáék szintén falun laknak, 50 
kilométerre Marosvásárhelytől. 
„1200 lejt kap havonta a dadus, 
plusz útiköltség – 10 km távolságra 
lakik tőlünk. Ezért az összegért na-
pi 6 órában vagyunk megegyezve, 
de nem mindig marad annyit. Illet-
ve a hétvégét és a pluszórát külön 
fi zetjük (10 lej óránként), házimun-
kában nem kell segítenie, csak a 
gyerekkel foglalkozik” – mesélte 
Renáta. Orsinak a tavalyi iskolale-
zárás idején volt szüksége dadára, 

akkor ezer lejt fi zetett egy koron-
kai dadusnak, ebből 200 lej koszt 
volt. „Én vittem hozzá, és délután 
hoztam el tőle, nagyon kedvesek 
voltak. Füves udvar és kisállatok si-
mogatása volt a bónusz” – meséli a 
kisiskolás lány édesanyja. 

A dadust nem mindenki tudja 
vagy szeretné megfogadni gyereke 
mellé, ezért sok kisiskolás gyerek 
van egyedül otthon pár órára, amíg 

a szülők dolgoznak. A Marosvásár-
helyen élő Imola nyolcéves lánya is 
egyedül maradt otthon, amíg szülei 
munkában voltak az elmúlt hetek-
ben. „Felkel egyedül, bejelentkezik 
órára, online órák után megcsinálja 
a feltöltött feladatot. Ő egy angyal, 
tudom, de kénytelen volt, és ügye-
sen alkalmazkodott az első perctől. 
Szerencsére múlt héttől már jelenlé-
ti oktatás van” – mesélte a maros-
vásárhelyi édesanya, akinek a lá-
nya a koronavírus miatt barátkozott 
meg a laptoppal. Az édesanyának 
a munkában használt számítógé-
pére fel van telepítve egy program, 
amivel látja a kislánya gépét, és ha 
valahol megakadt, be tudott lépni 

helyette. De olyan szülővel is be-
szélgettünk, aki gyerekét magán-
óvodába vitte arra a hétre, amíg 
zárva volt a gyerek óvodája. Ez 350 
lejbe került nekik – mesélte a szülő.

Fizetetlen szabadság

Székelyudvarhelyen sincsenek 
könnyű helyzetben az alacsony 
átoltottság miatt zárva tartó óvo-

dákba és napközi otthonokba járó 
gyerekek szülei. A városban múlt 
héten négy óvoda volt zárva. Aki 
tehette, munkaidejében nagy-
szülőknél, rokonoknál hagyta 
gyermekét, de olyan szülővel is 
beszélgettünk, aki fi zetetlen sza-
badságot vett ki meghatározatlan 
időre, hogy gyermekével lehessen. 
Mások, akiknek erre sincs lehető-
ségük, kénytelenek fi zetett gondo-
zót fogadni. Az árak meglehetősen 
borsosak: két hétre akár 700 lejbe 
is kerülhet egy dada – és ebbe ter-
mészetesen nem számítanak bele a 
hétvégi munkaszüneti napok.

Gyergyószentmiklóson tíz lej

„Sokan nem tudnak bekapcsolód-
ni az online oktatásba, főleg ott, 
ahol a kisiskolás gyerek a nagy-

szülőknél van. Abban az esetben, 
ha két gyerek kisiskolás vagy 
óvodás egy családban, hogy lehet 
megoldani az online tanulást, ha 
nincs két okostelefon vagy min-
denkinek külön táblagép, laptop, 
külön szoba és két anyuka vagy 
apuka?” – teszi fel a kérdést egy 
gyergyószentmiklósi nagyma-
ma a Gyergyói Édesanyák Face-
book-csoportban. A jelenlegi hely-
zetben azzal is meg kell birkózniuk 
a szülőknek, többek között Gyer-
gyószentmiklóson is, hogy van, 
ahol a nagyobb gyermek iskolába 
tud járni, a kisebb pedig nem me-
het, mert ő másik épületben tanul. 
Az anyukáknak kell vigasztalniuk 
a kicsit, mert az igazságtalanság-
ként éli meg, hogy neki otthon kell 

maradnia, akár dadával, míg a na-
gyobb testvére közösségbe járhat 
és tanulhat. Gyergyószentmikló-
son hétről hétre több oktatási in-
tézmény nyitja meg kapuit, mert 
növekszik a személyzet átoltottsá-
ga. De még így is vannak iskolák 
és óvodák, ahol november 22-étől 
is online lesz a tanítás, hiszen a 
város esetében egyelőre nem jelent 
enyhítést, hogy a 3 ezrelék alatti 
fertőzöttségi rátával rendelkező te-
lepüléseken az átoltottsági arány-
tól függetlenül jelenléti oktatásra 
térnek át, mert a pénteki adatok 
szerint Gyergyószentmiklóson a 
fertőzöttségi arány 4,45 ezrelék. 
Jobb helyzetben vannak a Gyer-
gyó-medencei községek, hiszen 
Gyergyóújfalu kivételével, ahol 
3,41 ezrelék a fertőzöttségi arány, 
mindenhol 3 ezrelék alatt volt a rá-

ta pénteken, így ezeken a települé-
seken mehetnek hétfőtől iskolába, 
óvodába a gyermekek.

Gyergyószentmiklóson vannak, 
akik munkakönyvvel alkalmaznak 
dadát a gyermekeik mellé, egyikük 
elmondása szerint ő nettó 1500 lejt 
és benzinpénzt is fi zet a gyermek-
felügyeletet ellátó személynek, aki 
heti 4 nap reggel 7-től este 7-ig van a 
gyerekekkel. Nem kell takarítania, 
főznie, csak a gyerekekkel kell fog-
lalkoznia. Egy másik édesanya 1600 
lejt ad a dadának, aki mindennap 
vigyáz a gyerekekre. Óradíj eseté-
ben a gyergyószentmiklósi szülők 
elmondása szerint 10 lejt fi zetnek 
gyerekfelügyeletért.

Teljes körű igény van 
a felvigyázásra

Katona Krisztina Csilla mintegy ti-
zenhárom éve foglalkozik gyerek-
felvigyázással. Mint mondta, kez-
detben csak pár órára volt szükség a 
felügyeletére, később aztán, ahogy 
egyre több szülő a gyereknevelés le-
telte után visszatért dolgozni, eset-
leg nem volt hely a bölcsődékben, 
tovább nőtt a gyerekfelvigyázás 
időtartama. „A járványhelyzet óta 
teljes körű igény van a felvigyázás-
ra. Van, ahol nem tudják a nagyszü-
lőkre hagyni a gyerekeket, máshol 
– mert ilyen is előfordul – nem vál-
lalja a nagyszülő a felvigyázást. A 
tanintézmények időszakos nyitása, 
illetve zárása pedig tovább nehezíti 
az állandó felügyeletet. Ez legin-
kább az előkészítő és negyedik osz-
tályosok közötti korosztályt érinti” 
– közölte Csilla, aki félévestől 8–9 
éves gyerekig vállal felvigyázást. 
Jelenleg segédóvónői teendői mel-
lett néhány órás felügyeletet vállal 
több gyerekre is, ha ugyanazon 
család tagjai. Mint megjegyezte, a 
felvigyázás időtartamát általában a 
szülők munkaprogramja határozza 
meg. „Nálam óránként 12 lej a bér, 
két gyerek esetében pedig 15 lej. Ezt 
nem tartom soknak ahhoz képest, 
hogy mekkora a felelősség mértéke” 
– tudatta. A különböző közösségi 
csoportokban tapasztalata szerint 
átlagban 10 lejt fi zetnek a dadák-
nak. Tudomása szerint jelenleg 
egyetemisták és óvodapedagógiai 
tanulmányokat folytatók vállalnak 
pár órás felvigyázást a tanulás mel-
lett Csíkszeredában.

Egy másik, korábban pedagó-
gusként dolgozott, de már nyugál-
lományba vonult dada elmondása 
szerint a hosszú távú felvigyázókat 
igényli a szülők többsége. „El kell 
hozni a gyerekeket az óvodából, 
esetleg bezár az intézmény és nincs 
megoldás. Így a biztosra mennek, és 
zárástól függetlenül kérik az öt-hat 
óra felügyeletet” – osztotta meg ta-
pasztalatait. Ő gyerekenként 15–20 
lej közötti összeget kér óránként, 
mivel legkevesebb egy óra otthoni 
tanítást is biztosít.

Teher és rengeteg pénz 

a gyerekfelügyelet megoldása 

a szülők számára

▴  F OT Ó : V E R E S N Á N D O R

• Bár a hétről hétre változó tanügyi rendeletek egyre több tanintézetnek adják meg a 
lehetőséget a jelenléti oktatás megkezdéséhez, van azért még számos óvoda és iskola, 
ahol online kezdenek a gyerekek ezen a héten is. A szerencsésebb családoknál a nagy-
szülő vigyáz az óvodásokra, kisiskolásokra, amíg a szülők dolgoznak, de sok esetben 
kénytelenek dadust fizetni a gyerekfelügyeletért. Van, ahol kényszerszabadságot kér az 
egyik szülő, máshol pedig egyedül marad otthon a kisiskolás, ha a szülők dolgoznak. 




