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Nem zárja ki a más időpoNtbaN szervezett 
taNulmáNyi kiráNdulásokat

Egy hét iskolán kívüli 
foglalkozásokra

elégedett a prefektus a megNyert uNiós pályázatokkal

Fokozott figyelem az árvízveszélyre

költségvetés-csökkeNtés a meNtőszolgálatNál

26 helyett 18 százalékkal kevesebb a pénz

Az ideihez képest változott a kö-
vetkező tanév szerkezete. a fél-
évek beosztásán és a vakációk 
időtartamán kívül azonban egyéb 
újdonságokat is tartalmaz egy új 
miniszteri rendelet: például egy 
megszabott héten lehet iskolán 
és tanterven kívüli tevékenysé-
get végezni. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Az elkövetkező tanévtől csak 
a húsvéti vakáció előtti hé-
ten – vagyis a 2011–2012-es 

tanévben az április 2–6. közötti idő-
szakban – lesz lehetőség a tanterven 
kívüli és iskolán kívüli tevékenysé-
gekre az Iskola másképp program ke-
retében – áll a tegnap megjelent Hi-
vatalos Közlöny miniszteri rendele-
tében, amely a tanév szerkezetéről is 
rendelkezik (lásd keretes írásunkat). 
Ahhoz, hogy igazán értelme legyen 
ennek a hétnek, a tevékenységeket a 

diákok, szülők és pedagógusok kö-
zösen választhatják meg. Így teret 
kaphatnak azok a tevékenységek, 
amelyekre a tanórák alatt nem ke-
rülhet sor, de érdeklik a gyerekeket. 
Azon a héten nem lesznek tanórák, 
az iskolán kívüli programok viszont 
minden diákra és pedagógusra néz-
ve kötelezőek lesznek.

Ferencz Salamon Alpár főtan-
felügyelő mind a tanév szerkeze-

tének módosítását, mind az Iskola 
másképp programot jónak, a régi-
nél gyermekközpontúbbnak tartja. 
Arra a kérdésre, hogy a tanulmányi 
kirándulásokat, különböző isko-
lanapokat, iskolai rendezvényeket 
mind erre a hétre kell-e időzíteni, 
a főtanfelügyelő nemmel válaszolt. 
Szerinte az Iskola másképp prog-
ram nem zárja ki a tanulmányi ki-
rándulásokat vagy más jellegű ren-
dezvényeket. 

– Én támogattam és továbbra 
is támogatni fogom a tanulmányi 
kirándulásokat, a kihelyezett hely-
színű oktatást, egyetlen kikötéssel: 
mindezek az oktatási-nevelési tar-
talmakat szolgálják. Legyen ezek-
nek projektszerű oktatási-nevelési 
jellege, a gyerek lássa, tapintsa és 
érzékelje mindazt, amiről a tanórán 
a tanár beszélt neki, esetleg szemlél-
tette is, vagy amiről a tankönyvből, 
esetleg máshol olvasott.

Az Iskola másképp program a 
gyerekek tanulási folyamatát se-
gíti, ösztönzi kreativitásukat, de 
nem kizáró jellegű: más alkalma-
kat is fel lehet használni a tanév fo-
lyamán az extrakurrikuláris témák 
feldolgozására. 

a kormány gazdaságélénkítő prog-
ramjainak Hargita megyei vonatko-
zásairól, az árvízvédelemről, illetve 
a megyébe érkezett uniós támoga-
tásokról is szólt ladányi lászló pre-
fektus tegnapi sajtótájékoztatóján.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Tavaly 4 millió 99 ezer lej kor-
mányzati pénz érkezett Har-
gita megyébe iskolák felújí-

tására, 1 millió 166 ezer lej kultúrott-
honok, könyvtárak, egészségházak, 
önkormányzati székházak, közterek 
építésére, felújítására, 3 millió 735 
ezer lej távfűtési rendszerek moderni-
zálására, közel 129 millió lej víz- és csa-
tornahálózat, illetve derítőállomások 
kiépítésére, 5,5 millió lej pedig sport-
létesítmények építésére – számolt be 
tegnap Ladányi László prefektus. A 
Zöld Ház program keretében tavaly 
1295 igénylést iktattak Hargita me-
gyében, közülük mostanig 808-at 
hagytak jóvá, 319 pedig már meg is 

kapta a finanszírozást, összesen közel 2 
millió lej értékben. Idén június elsején 
kezdődött meg a pályázati ügycsomók 
leadása, eddig 950-et iktattak, melyek-
ben összesen 5 millió 700 ezer lejre 
nyújtottak be igénylést a pályázók, a 
megyének e célra előirányzott összeg 
viszont 1 millió 504 ezer 650 lej.

Az elmúlt napok időjárására 
való tekintettel, valamint az elmúlt 
évek tapasztalatából kiindulva a 
prefektusi hivatal, illetve a vízgaz-
dálkodási igazgatóság szakemberei 
ellenőrzéseket tartottak és tartanak 
azon folyók, illetve patakok men-
tén, ahol az elmúlt évek során jelen-
tős árvízkárok keletkeztek. Szem-
ügyre vették a zajló vízszabályozási, 
gátépítési munkálatokat az Olt, 
Maros, Tatros, illetve a beléjük tor-
kolló patakok mentén, ellenőrizték 
a vízpartokon az illegális hulladéktá-
rolást, a következő napokban pedig 
azt az udvarhelyszéki térséget veszik 
górcső alá, ahol 2005-ben pusztított 
az ár. Ladányi szerint a polgármes-

teri hivatalok keretében működő 
katasztrófavédelmi bizottságok fel-
készültsége egyre jobb. 

A prefektus szólt a megyébe lehí-
vott uniós támogatások mértékéről 
is, melyekkel – elmondása szerint 
– elégedett. Eddig a megyei és helyi 
önkormányzatok összesen 139 sikeres 
pályázat nyomán 355 millió eurót hív-
tak le, és ezzel Hargita megye országos 
szinten az elsők között van. 

A terület-visszaadások kapcsán 
végzett ellenőrzésekről is beszá-
molt Ladányi. Azt mondta, igye-
keznek mozgósítani a polgármes-
teri hivatalokat az ügyek mielőbbi 
megoldása érdekében, ezért már 
felszólításokat adtak, és a megadott 
határidő lejártával büntetéseket is 
kilátásba helyezett. A terület-vissza-
adások terén problémás települések 
között említette Bélbort, Szentegy-
házát – ahol állítása szerint már 
nagy előrelépések történtek e téren 
az utóbbi időben –, Csíkmadarast, 
Gyergyóalfalut és Maroshévízet.  

a tanév új szerkezete

I. félévi tanítás: 2011. szeptem-
ber 12.–december 23. (október 
22–30. között őszi szünet)
Félévközi vakáció: 2011. de-
cember 24.–2012. január 15.
II. félévi tanítás: 2012. január 
16.–június 22. (április 2–6. kö-
zött iskolán kívüli tevékenysé-
gek, április 7–22. között tava-
szi szünet)
Nyári szünet: 2012. június 
23.–szeptember 9.
Hivatalos ünnepnapok: de-
cember 1., május 1., június 4. 
(pünkösd másodnapja). 

A szakemberek folyamatosan felügyelik az árvízveszélynek kitett területeket. Őrzők a gáton fotó: mihály lászló

„Legyen ezeknek projekt-
szerű oktatási-nevelési 
jellege, a gyerek lássa, ta-
pintsa és érzékelje mind-
azt, amiről a tanórán a 
tanár beszélt neki, eset-
leg szemléltette is, vagy 
amiről a tankönyvből, 
esetleg máshol olvasott.” 
 Ferencz S. Alpár

hirdeTÉs

csík

átszervezés, leépítések várhatók 
a Hargita megyei mentőszolgá-
latnál, miután idéntől jelentősen 
csökkentették az intézmény finan-
szírozását. a hónapok óta érkező 
rossz hírek után egy jó is jött: nem 
az eddig hangoztatott 26 százalék-
kal, hanem 18,25 százalékkal lesz 
kevesebb a mentőszolgálat pénze 
idénre, mint amennyiből tavaly 
gazdálkodott.

F-E. Gy.

„Lesz átszervezés, lesznek 
leépítések, de nem ak-
kora mértékben, mint 

ahogy eddig gondoltuk” – fogal-
mazott Péter Szilárd. 

A mentőszolgálat igazgatója azt 
követően nyilatkozott a Hargita 
Népének, hogy kiderült: a terve-
zett, lakosonkénti 37 lej helyett 40 
lejt hagyott jóvá a szaktárca a men-
tőszolgálat finanszírozására, így az 
intézmény költségvetése nem az 
eddig ismert 26 százalékkal csök-
ken, hanem 18,25-tel. 

Az igazgató azt mondta, tegnap 
már tanácskoztak a szakszervezettel 
az átszervezésről, a tárgyalásokat 
holnap folytatják, és reméli, hogy  
a már ismert négy mentőállomás – a 

zetelaki, a parajdi, a csíkszentmihályi, 
illetve a gyergyóhollói – bezárásával, 
és körülbelül 30 sofőr, illetve asszisz-
tens leépítésével meg tudják oldani, 
hogy a lecsökkentett pénzkeretbe 
beleférjenek. 

Arról is beszélt, hogy ha majd 
működni kezdenek a családorvosi 
ügyeleti központok, ők is tisztáb-
ban látják, hogy hol indokoltabb 
a létük: ha például egy lázas be-
teghez nem kell kimenjen a men-
tő, hanem az ügyeletező családor-
vos el tudja látni a beteget, opti-
málisabban meg tudják szervezni 
a mentőállomások működését.


