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Körkép
csík

A katasztrofális érettségi eredmények részben vitathatat-
lanul felszínre hozták azokat a betegség jeleket, amiről min-
denki tudott, de szemérmesen nem beszélt. Azt, hogy a hazai 
oktatás színvonala, teljesítményorientáltsága és életre való fel-
készítése körül – és most nemcsak a középiskolákról beszélek – 
valami nagyon hibádzik, arról nem egy világos és egyértelmű 
jelzés érkezett már vissza. Hogy a Pisa-felmérés eredményei a 
diákok képességei kapcsán mit mutatnak, persze szintén jel-
zésértékkel bír, de az oktatás eredményességének leg jobb gya-
korlati mérőműszere meggyőződésem szerint mégiscsak maga 
a munkaerőpiac marad. A munkahelyeket ajánló, a betöltet-
len állásokra frissen végzetteket kereső vállalkozók pedig rég-
óta, szakadatlanul panaszkodnak arra, hogy a hazai oktatási 
rendszer mind a szakiskolák, inasiskolák (már amennyiben 
még vannak ilyenek), mind az egyetemi, főiskolai felsőoktatás 
szintjén a munkáltatók számára javában megmunkálatlan, 
hasznavehetetlen nyersanyagokat termelnek.

Márpedig a padsorok között eltöltött idő alatt is termelésről 
van szó, akármennyire is nem tetszik ez a kifejezés. És aki nem 
hiszi, gondolja végig, a jól megmunkált, terhelést bíró alap nél-
kül, jól felkészített humánerőforrás-utánpótlás és felhalmozott 
humántőke nélkül mégis hogyan lehetne beszélni kutatásfej-
lesztésről, innovációról, mindenki által elvárt termelékenység-

növekedésről, gazdasági, társadalmi, szociális felzárkózásról? 
Hogyan lehessen minderre számítani, netán nagy terveket 
építeni? Márpedig – tetszik, nem tetszik – a mindennapi élet 
ezen apróbb-nagyobb tényezői – és mindennap igénybe vett 
alkatrészei – határozzák meg a társadalom fejlődési perspek-
tíváit, gazdasági lehetőségeit, a reálisan megkereshető bérek és 
jövedelmek szintjét, azaz magát az életszínvonalat, életkörül-
ményeket. Ezen lényegesen az sem változtat, hogy a romániai 
munkaerőpiac igencsak nyers válogatási módszereket alkal-
maz, amiben – töredelmesen valljuk be – elhelyezkedés terén 
nem mindig a legkiválóbb képességek érvényesülnek.

A nyersanyagedzésnek viszont, ha nem is a bölcsődéktől, 
óvodáktól, de legalább az első osztály padjaitól el kellene kez-
dődnie. Az első bajok pedig már itt is megmutatkoznak: a 
megfelel–nem felel meg ellenállósági próba eredményei már az 
első „tudáspótló” különórák igénylésekor napvilágra kerülnek. 
Az érdeklődésből és önszorgalomból kért zongoraórát pedig 
jó nem összetéveszteni a felvételik vagy érettségi próbák előtt 
kikényszerített matematika, román, magyar vagy más köte-
lező tantárgyakból vett különórák üzenetének „súlyosságával”. 
Hogy ki ezért a hibás? A végső célokat rosszul meghatározó 
oktatási rendszer, a feladatait felületesen és trehányan kezelő 
diák, avagy netán az évek alatt rábízott nyersanyagot gyen-
gébben–eredményesebben megmunkáló szakmunkás-pedagó-
gus? Ne találgassuk, a mostani kétségbeejtő helyzethez vezető 
ok-okozati összefüggés valószínűleg minden, az előbb felsorolt 
– rendszer, diák, tanár – összetevő elem egy-egy szeletéből tevő-
dik össze. A tünetek viszont mára betegséggé álltak össze, sopán-
kodás helyett azonnali beavatkozások kellenének: prevenció 
helyett mélyreható kezelés szükséges. A társadalom betegségeire 
azonban nem az orvostudományt kell segítségül hívni.

Betegségkezelés 
azonnal

     NézőpoNt n Domján Levente

A CFR-hez juttAtják eL A LAkosság kéRéseit

Utasigény szerint járatnák a vonatot
Az egyetemi városokba tartó já-
ratok, valamint a „munkásvona-
tok” menetrendjének módosí-
tását szeretnék elérni azok az 
utasok, akik a CFR felkérésére 
juttatták el javaslataikat a köz-
vetítő szerepét betöltő Hargita 
Megye tanácsához. Az intéz-
mény közszállítási igazgatósága 
a kéréseket már továbbította is a 
román vasúttársaságnak.

Mihály László
mihaly.laszlo@hargitanepe.ro

R övidebb útidőt és kedvezőbb 
kolozsvári érkezési időpon-
tot javasolnak a CFR-nek a 

Csíkszeredából a Kincses Városba 
utazó egyetemisták – de rül ki a ro-
mán vasúttársaságnak az utasokkal 
kezdeményezett konzultációjából, 
amelyben Hargita Megye Tanácsá-
nak közbeszerzési és közszállítási 
igazgatósága töltötte be a közvetítő 
szerepet. Amint Lakatos Zsolt, az 
igazgatóság tanácsosa lapunknak 
elmondta, a beérkezett kérések 
közül több arra vonatkozott, hogy 
a Csíkszeredán áthaladó Korona 
vagy Hargita Express gyorsvonat 
reggel 5.30-kor, esetleg 6.00-kor 
érkezzen a kolozsvári vonatállo-
másra. „Ezt a módosítást az teszi 
indokolttá, hogy a járatot nagy 

számban veszik igénybe az egyete-
misták, akik a jelenlegi menetrend 
szerint olyan időpontban érkeznek 
Kolozsvárra, amikor a tömegszál-
lítás már vagy még nem működik. 
Az utasok javaslatai szerint azért is 
szükséges lenne a menetrend mó-
dosítása, hogy a reggel Kolozsvár-
ra érkező vonatok utasai érjék el a 
Nagybányára, Máramarosszigetre 
vagy Kocsárdra tartó gyorsvonato-
kat” – magyarázta Lakatos.

A lakosság kérésére a megyei 
tanács azzal fordult a személyszállí-
tási vállalathoz, hogy az indítsa újra 
a Galac–Csíkszereda–Temesvár 
járatot, a Béga-parti városban ta-
nuló hallgatók utazását megköny-
nyítendő. „Az utasok azt is szeret-
nék, hogy a Csíkszereda–Maros-
hévíz szakaszon a 4507-es számú 
személyvonat 19.15-kor induljon 
Csíkszeredából a mostani 19.09 

óra helyett, ugyanis akik 19 óráig 
dolgoznak, nem érik el a vonatot” 
– tette hozzá Lakatos.

Problémát jelent ugyanakkor, hogy 
a Csíkszereda–Gyer gyó szent  miklós 
szakaszon 10–12 óra kö  zött egyetlen 
járat sem közlekedik. A javaslatok sze-
rint továbbá a Csíkszereda–Gyimes 
közötti vonatokon úgy lehetne el-
kerülni a zsúfoltságot, hogy a fülkés 
beosztást kicserélik, és magasítani 
kellene a peronokat  a le- és felszállás 
megkönnyítésére.

A visszajelzések szerint Csíksze-
reda és Szatmár között újra kellene 
indítani egy gyorsvonatot, vagy 
meghosszabbítani a 12641-es járat 
útvonalát egészen Szatmárig, így az 
oda utazóknak nem kellene átszáll-
niuk Nagybányán. A megyei tanács 
továbbá javasolja a Csíkszeredából 
Brassó irányába közlekedő 4150-es 
személyvonat időpontjának meg-

változtatását úgy, hogy Csíkszere-
dából 19.30-kor induljon 18.48 he-
lyett, illetve javasolja a Maroshévíz 
és Gyergyószentmiklós közötti 
4506-os személyvonat menetrend-
jének megváltoztatását, hogy az in-
gázók és iskolába járó diákok nyolc 
óra előtt beérjenek a városba.

hirdetések

Utasok a csíkszeredai vasútállomáson. személyre szabott menetrend  fotó: mihály lászló

A megyei tanács felhívja az érintett 
lakosok figyelmét, hogy további 
észrevételeiket és javaslataikat je-
lezzék a megyeháza 334-es irodá-
jában a 0266–207701-es telefon-
számon, az 1553-as belsőn, illetve 
a lakatoszsolt@hargitamegye.ro 
e-mail címen. Arra kérik a lakoso-
kat, hogy ésszerű, megvalósítható 
javaslatokat továbbítsanak, ame-
lyeket eljuttatnak a vasúti társaság 
illetékeseihez.


