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hirdetésekJóváhagyták a beiskolázási tervet

Két román osztállyal több a kértnél 

Felejtős: 0–400 lejig
Tisztában kell lennünk azzal, 

hogy ma ennyiért lehetetlen vállal-
ható minőségű kerékpárt gyártani, 
vásárolni. Még elfogadható szinten, a 
kategória felső határánál egy hagyo-

mányos egysebességes kerékpár férhet 
bele a keretbe, illetve a legegyszerűbb, 
kisgyermekeknek szánt kerékpár. Ha 
ennél olcsóbban kínálnak többfoko-
zatú váltóval, esetleg felfüggesztéssel 
rendelkező kerékpárt, mindenképpen 

okunk van gyanakodni, és ha jót aka-
runk magunknak, hamar tegyünk le 
vásárlási szándékunkról.

Alapszint: 400–800 lej között
Ez az a minimális összeg, amely-

nél a készterméket már valóban ke-
rékpárnak nevezhetjük. Az egyes 
kategóriákban más-más műszaki 
tartalom jelenik meg, a merevvázas 
városi kerékpárok, egyszerűbb tú-
ragépek vásárolhatók ennyiért elfo-
gadható minőségben, egy mountain 
bike műszaki tartalmához a kategória 
tetejéből választva is csak alacsony 
minőségi szintű alkatrészeket kapha-
tunk. Kerüljük ebben a kategóriában 
a „látszatteleszkópokat”, kizárólag 
merevvázas kerékpárt válasszunk, 
melyhez igény szerint később érdemi 
teleszkópot lehet vásárolni. Ebben az 
árban használható felfüggesztést saj-
nos egyik gyártó sem tud kínálni.

Alsó szint: 800–1500 lej
Ebben az árkategóriában hétköz-

napi használatra szánt kerékpárok-
ból városi/trekking/túra felhaszná-
lásra már tartósabb darabot vásárol-
hatunk, és a felső ársáv közelében in-
dulnak a már használható minőségű, 
első teleszkópos hegyikerékpárok is. 
Népszerű árkategória, így több ne-
ves gyártó számos modellje közül 
választhatunk.

Kormányrendelettel hagyták jóvá a 
2011–2012-es tanévre szóló beis-
kolázási számokat. Hargita megye 
beiskolázási tervén nem sokat mó-
dosított a minisztérium.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Nem érte meglepetés a tan-
felügyelőséget a beisko-
lázási terv bukaresti jó-

váhagyásakor. A kértnél kettővel 
kevesebb, tehát összesen négy esti 

tagozatos osztályt hagytak ugyan 
jóvá, de minden régió számára így 
is marad egy-egy. Ferencz Sa lamon 
Alpár főtanfelügyelő a Har gita 
Népének elmondta, a tapasztalat 
szerint ezek az osztályok szeptem-
berben teljes létszámmal indulnak 
ugyan, de a tanév során nagy a le-
morzsolódás.

Felpótolta viszont a minisztéri-
um az induló kilencedik osztályok 
számát. A székelyudvarhelyi Marin 
Preda Gimnázium kapott egy ter-

mészettudomány profilú osztályt, 
a csíkszeredai Kájoni János Szak-
középiskola számára pedig szin-
tén a kértnél eggyel több román 
tannyelvű osztályt hagytak jóvá. 
A pluszosztályban kereskedő szak-
mát tanulhatnak majd a gyerekek. 
Az előző évek tapasztalata szerint 
ezek az osztályok is betelnek – 
többnyire magyar diákokkal, aki-
ket így magyar anyanyelvű tanárok 
tanítanak általános műveltségre és 
szakmára – románul.
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