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> Hét Hargita megyei település kap pénzt 
általános rendezési tervének (PUG) megújítá-
sára. Összesen több mint 250 ezer lejt különített 
el nemrég Hargita megyei települések számára a 
Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztéri-
um az általános rendezési tervek megújítására 
az 1996/525-ös kormányhatározat alapján. 
Hargita Megye Tanácsa 2009 óta benyújtott 
többszöri kérése nyomán az alábbi települések 
részesülnek az összegben: Borszék, Csíkszereda, 
Gyergyóalfalu, Gyergyóholló, Homoródalmás, 
Kápolnásfalu és Székelyudvarhely. 

> Kedvezmény a közüzemtől. 5 százalékos 
kedvezményt nyújt a költségfelosztási és -besze-
dési díjból a csíkszeredai Goscom Rt. azoknak 
az ügyfeleinek, akik a nyári hónapok alatt a fize-
tési határidő lejárta előtt kiegyenlítik közöskölt-
ség-számláikat. 

> Kátyúzás a 138-as úton. Május 24. óta 
tart és hamarosan be is fejeződik a nyári karban-
tartás a DJ 138 jelzésű megyei út Zeteváralja és 
a zetelaki gát közötti szakaszán. A leghosszabb 
összefüggő megyei úton a nyári karbantartás 
során a megyei tanács költségvetéséből 87 ezer 
lej ráfordítással mintegy 50 kilométeres szaka-

szon végeznek kátyúzási munkálatokat. A me-
gyei utak nyári karbantartása során hamarosan 
Székelykeresztúr, illetve Székelyudvarhely térsé-
gében, a DJ 137 úton is elkezdődnek a munká-
latok.

> A tízezredik múmialátogató. A Mú-
zeumok éjszakáján köszöntötte a Csíki Szé-
kely Múzeum vezetősége a Rejtélyek, sorsok, 
múmiák kiállítás tízezredik látogatóját, a 
székelykeresztúri Ilyés Gergely politikai 
elemzőt. Mint Ilyés Gergely elmondta, azért 
utazott Csíkszeredába, hogy megismerhesse 
a váci Fehérek templomának titkait. 

zeneterápia a puzzle Oktatási közpOntban

Hang, ritmus színes kottával 
segítséget jelent az írás-olvasás, 
számolás képességeinek fejlesz-
tésében az a színes kotta autista 
gyerekeknek elnevezésű program, 
amelynek nyári foglalkozásai teg-
nap kezdődtek a csíkszeredai Puz zle 
Oktatási központban.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Nyári foglalkozásokat tartanak 
az AutHelp Egyesület által a 
József Attila Általános Isko-

lában autista gyerekek számára létre-
hozott Puzzle Oktatási Központban. 
A Színes kotta segítségével a gyerekek 
figyelmi és türelmi képességeit is fej-
lesztik. A februárban indult zeneterá-
pia a gyógypedagógusok szerint máris 
érezteti jótékony hatását.

„A zeneterápia során a gyerekek  
a színes kotta segítségével megtanul-
nak elsősorban hangszeren játszani, 
de látványosan fejleszti a figyelmüket, 
a megértés és a türelem képességét. A 
hangok lépésről lépésre való meg-
ismerése és a balról jobbra haladás 
nagy segítséget jelent majd az írás-
olvasás megtanulásában is” – fejtette 
ki az Ulwila zenepedagógiai módszer 
jelentőségét Darvas Hilda gyógype-
dagógus.

A központ diákjai – tizenkét gye-
rek három csoportra osztva – fejlett-
ségi szintjüknek megfelelően vesznek 
részt a foglalkozásokon, amelyeket 
Simó Márta zenetanár és három 
gyógypedagógus koordinál. „A most 
elkezdett foglalkozások tulajdonkép-
pen a februárban indult képzés foly-
tatásaként működnek. Szeretnénk, 

ha a jövőben is meglenne ennek a 
terápiának a folytonossága, hiszen 
a gyerekek nagyon szeretik, fogéko-
nyak rá, de ez attól is függ, hogy sike-
rül-e anyagi támogatást szereznünk” 
– tudtuk meg Darvas Hildától.

Az AutHelp Egyesület munka-
társai a zeneterápiás módszerrel a 
sepsikilyéni rehabilitációs központban 
találkoztak először alakulásuk évében, 
2008-ban, kapcsolatépítő körútjukon.

„A sors úgy hozta, hogy akkor, de-
cember elsején a budapesti Parafónia 
zenekar Sepsiszentgyörgyön tartóz-
kodott. Az előadásuk alatt meggyő-
ződhettem, hogy a serdülők, fiatalok 
milyen örömmel játszottak az adoptált 
zenei eszközökkel. Amikor megláttuk 
a MOL mellett működő Közösségért 
Alapítvány pályázatát, akkor tervez-
tük el, hogy mi is a Színes kottával 
fogunk próbálkozni. A Parafóniával 
sikerült tartanunk a kapcsolatot, tőlük 
kértünk segítséget, hogyan is fogjunk 
hozzá ehhez a módszerhez itt Csíksze-
redában” – vázolta fel az előzménye-
ket Vass Éva. Az AutHelp Egyesület 
munkatársa elmondta, novemberben 
nyerték meg a krónikus betegséggel 
élő gyerekek művészetterápiás, zene-
terápiás foglalkoztatására kiírt pályá-
zatot, amelyet 2010-ben másodszor 
hirdettek meg, így a 20 ezer lejből 
sikerült februárban beindítaniuk a ze-
nei foglalkozásokat.

A terápia során elsősorban ütős 
– a módszer kívánalmai szerint adap-
tált – hangszereket használnak a gye-
rekek: dobok, xilofon, metalofon, 
tubafon, valamint olyan ritmushang-
szereket, mint csörgő, kasztanyetta. 

A balról jobbra való haladás segít az írás-olvasás megtanulásában is  fotó: csíki zsolt

KözePes nehézségű tételt KaPtaK a románból írásbelizőK

Két puskázót értek tetten

nem szabadott gondot jelente-
nie a tegnapi román tételnek az 
érettségiző diákok számára. a 
tanárok szemszögéből könnyű-
nek látszott, a diákok is közepes 
nehézségűnek ítélték, mégis vol-
tak, akik megpróbáltak puskázni 
– ők a két legközelebbi érettsé-
gin sem próbálkozhatnak újra.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Közepes nehézségű tételt 
kaptak tegnap a román 
írásbeli próbára jelentke-

ző érettségizők: Mircea Eliade Égi 
nász című regényének egy részle-
téből feltett kérdésekre kellett fe-
lelniük. Moraru Drăghici Dorina 
román szakos tanfelügyelő szerint 
az első pont nem szabadott gon-
dot jelentsen senkinek. Egyedül a 
kilencedik alkérdés volt kissé ne-
hezebb, de annál legfeljebb négy 
pontot veszített a vizsgázó. A tétel 
második felét is minden középis-
kolát végzett diáknak meg kellett 
tudnia oldani – mondja a szak-

felüg yelő –, ug yanis véleményt 
kellett írniuk az önismeretről 
Nichita Stănescu eg yik gondo-
lata alapján. Ehhez természete-
sen a kifejezőkészségüket kellett 
igénybe venniük. A tétel har-
madik része volt olyan, amelyre 
esetleg nem számítottak, ugyanis 
a drámáról kellett bizonyítaniuk 
tudásukat. A könnyebbség itt vi-
szont az volt, hogy három szerző 

– I. L. Caragiale, Camil Petrescu 
és Marin Sorescu – közül választ-
hattak, előbbit pedig már az álta-
lános iskolában is tanulták. 

A diákok véleménye szerint is 
közepes nehézségű volt a tétel. „Le-
hetett volna könnyebb, de valójá-
ban így is nehezebbtől tartottunk” 
– mondták többen.

Tegnap a beiratkozott 2395 
diákból 3262-en jelentek meg a 
vizsgán. Két sajnálatos eset történt: 
a szentegyházi Gábor Áron Szak-
középiskolában és a csíkszeredai 
Kájoni János Szakközépiskolában 
kaptak rajta egy-egy diákot pus-
kázáson. Büntetésük, hogy sem az 
őszi, sem a jövő nyári vizsgaidő-
szakban nem jelentkezhetnek ismét 
érettségire.

A tanfelügyelőség három spe-
ciális esettel szembesült: két disz-
lexiás és diszgráfiás, valamint egy 
törött karú tanuló vizsgáztatását 
kellett megoldania. Utóbbi diák 
lediktálta dolgozatát, a másik kettő 
maga írta meg a vizsgamunkát, de 
külön teremben.

négy fellebbező járt pórul

Befejeződött a nyolcadikosok 
záróvizsgáján megóvott 71 dol-
gozat újrajavítása, és közölték a 
végleges eredményt. Mindössze 
21 dolgozat értékelése módosult 
az újrajavítás nyomán, közülük 
négynek a jegyét lejjebb vitték. 
A nyolcadikosok vizsgájának át-
lagjegyéből és a négy év átlagje-
gyéből számítanak általánost, ez 
képezi majd a középiskolai felvé-
teli jegyet. 

Vizsga utáni tananyag-ellenőrzés. Nem izzasztotta meg túlságosan az érettségizőket az első írásbeli fotó: csíki zsolt


