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> Tizenhatnak nem sürgős az azon-
nali. Azonnali tanácsülést hívott össze 
tegnap délután Székelyudvarhely polgár-
mestere. A testület tagjainak öt, nagyjá-
ból összefüggő napirendi pontban kellett 
volna döntést hozniuk, ám a meghívás-
nak mindössze három RMDSZ-es taná-
csos tett eleget. „Úgy tudom, Jakab Attila 
Tusványoson van, az RMDSZ-tanácsosok 
többsége nem tartózkodik a városban, 
az MPP pedig testületileg hiányzik, ese-

tükben valószínűleg szándékos távolma-
radásról van szó” – állapította meg az 
ülésterembe lépve Bunta Levente polgár-
mester, aki azt is elmondta, a tanácsülés 
azonnaliságát, sürgősségét az adta, hogy 
elkészült egy dokumentáció, mellyel a 
város hárommillió lejt pályázhatna kerék-
párutak kialakítására. „Holnap (vagyis ma 
– szerk. megj.) le kellene adni az anyagot. 
Én is szabadságról tértem vissza. Hétfőn 
délután tudatták velem, hogy kész a do-
kumentáció, melyet egy külsős cég készí-
tett. A Környezetvédelmi Alap pedig egy 

pályázatot hirdetett: hárommillió lejből 
tíz kilométer kerékpárutat lehetne kiala-
kítani a városban. Jó eséllyel indulhattunk 
volna, hisz Hargita megyéből mi lettünk 
volna az egyetlen pályázó” – magyarázta a 
polgármester, kifejtve, úgy tűnik, ezen el-
képzelésük nem tud megvalósulni. „Senkit 
nem tudok vádolni, mert az azonnal most 
tényleg gyorsan jött, de pályázni kell. Az 
ellenzék pedig kérdezheti, hogy miért 
most, miért ilyen későn? Azért, mert most 
készült el a terv, és most derült ki, hogy 
egyedüli pályázók vagyunk a megyéből” 

– hangsúlyozta a polgármester, aki tanul-
ságként azt vonta le: úgy tűnik, erőltetett 
menetben a tanács nem tud dolgozni, mi 
pedig senkit nem tudunk munkára kény-
szeríteni. „Ha látom, hogy van némi jó 
szándék a távolmaradókban, akkor újból 
összehívjuk az ülést, ám pályázási esélye-
ink csökkennek, hiszen aki elsőként érke-
zik, azt elsőként szolgálják ki, ez az elv” – 
üzente a polgármester. Mindez pedig azt 
jelenti, megtörténhet, hogy ma is újabb 
azonnali ülésre szóló összehívót kapnak a 
tanácsosok.
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az informatika szakra

Bringázz, udvarhEly! mozgalom

Kerékpárparkoló  
a botlasztókból

Tegnap járt le a határidő, és egyet-
len jelentkező sem volt a Babeş–
Bolyai Tudományegyetem által 
Székelyudvarhelyen meghirdetett 
tandíjmentes matematika–infor-
matika szakra. A Csíkszeredából 
gazdaságpolitikai és egyéb okok 
miatt átköltöztetett szak iránt 
talán a helyszínváltás és a gyen-
ge reklám miatt volt alacsony az 
érdeklődés – az őszi pótfelvételi 
még javíthat a helyzeten.

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Tizenkét éve működik Székely-
udvarhelyen kihelyezett taní-
tó és óvópedagógusi szakja, 

tagozata a Babeș–Bolyai Tudo mány-
egyetem pszichológia és neve lés-
tudományi karának, 2006-tól egye-
temi szinten. Hargita megyében 
Gyer gyószentmiklóson a turisztikai, 
Szé kely udvarhelyen az előbb említett 
tanító és óvópedagógusi, Csíksze-
redában pedig a matematika–infor-
matika szakja működik a BBTE-nek 
– utóbbi már csak a tanuló évfolya-
mok „kifuttatására”. Az egyetem ve-
zetősége ugyanis tavaly úgy döntött, 
tömbösíteni igyekszik a különböző 
kihelyezett tagozatokat.

„Gazdaságpolitikai, épületgon-
dok és egyéb okok miatt így került 
át az informatika szak Székely ud var-
helyre. Azzal érveltek, hogy itt na-
gyobb a diáklétszám, a pedagógusi 
szakon például 432 diák tanult. Ta-
valy nyáron már nem is hirdettek fel-
vételit Csíkszeredában” – részletezte 
lapunknak dr. Antal Sándor, a mate-
matika–informatika szakra történő 
felvételi lebonyolításával megbízott 
pedagógusi szak tanulmányi igazga-
tója. „Tizenöt államilag támogatott, 
tandíjmentes helyet hirdettek meg. 
Két érdeklődő volt, ám senki nem 
iratkozott be. Nem látok bele, hogy 
miért nem jöttek. Talán a sikertelen 
érettségi is hozzájárult, és talán a na-
gyobb publicitás is jól jött volna, de 
ez már nem a mi feladatunk, hiszen 
az informatika egy másik karhoz 
tartozik, mi csak a jelentkezők irat-
csomóinak elvételével voltunk meg-
bízva” – magyarázta Antal Sándor. 
Hozzátette, a kar vezetősége dönt 

arról, lesz-e ősszel pótfelvételi. A ta-
nulmányi igazgató szerint azonban 
a tanító és óvópedagógusi szak iránt 
töretlen az érdeklődés: a meghirde-
tett hatvan nappali tagozatos helyre 
hetvenen jelentkeztek, a harminc táv-
oktatási helyre pedig huszonhárman. 
Antal amúgy úgy tudja, az informati-
ka szak – ha lesz elég diák és beindul 
– Székelyudvarhelyen a Móra Ferenc 
Általános Iskola épületében működ-
ne, hisz a városközponti ingatlanban 
már amúgy sem fér el az ott lévő há-
rom tanintézmény.

Az igazgató saját épületgondjuk-
ra is kitért: a tanító és óvópedagógu-
si szak számára nem sok megoldást 
hoz az, ha a főépületből a felújítás 
alatt álló Mária Valéria-épületbe köl-
tözik a Benedek Elek Gimnázium. 
„Akkor sem lesz jobb nekünk, nem 
lesz több helyünk” – mondta Antal, 
azzal folytatva, „igényeltünk volna 
egy szintet az egyetem számára, ám 
a tulajdonos, a református püspök-
ség és a Baczkamadarasi Kis Gergely 
Református Gimnázium vezetősége 
elzárkózott ettől. Aztán már csak 
két termet kértünk volna, hiszen ha 
a Benedek Elek Gimnázium kiköl-
tözik, az épületben hét-nyolc terem 
szabadul fel.” Antal kifejtette, nemrég 
egy, a tanáraik és diákjaik aláírásával 
megtoldott beadvánnyal fordultak a 

polgármesteri hivatalhoz, melyben 
megoldást kérnek épületgondjaikra.

„A semmiből nem lehet 
újat teremteni!”
Oláh-Gál Róbert tíz évig volt irá-

nyítója, igazgató-helyettese a Csíksze-
redában működtetett és Udvarhelyre 
költöztetett matematika–informati-
ka szaknak. „A csíkszeredai szak már 
ott tartott, hogy akkreditálni kellett 
volna, ám voltak, akik nem akarták, 
hogy a kihelyezett tagozatnak önálló 
státusa legyen, ezért inkább Udvar-
helyre költöztették, ahol a szak ide-
iglenes akkreditálását kérték. Ez nem 
kerül kevés pénzbe, nagyjából 30 ezer 
lejes lépésről van szó ” – avatott be a 
részletekbe Oláh-Gál. Szerinte ez át-
gondolatlan döntés volt, hiszen sem-
miből nem lehet újat, iskolát teremte-
ni. „Csak olyan egyszerűen, magától 
nem is indulhatott be. Gyergyó is 
kérte a szakot, ott talán beindult vol-
na” – tette hozzá az egyetemi tanár. 
„Olcsón kaptunk bérbe egy épületet, 
ingatlangondok tehát nem voltak. 
1999-től 12 évfolyam végzett. Több 
száz olyan informatikus dolgozik 
világszerte, aki nálunk tanult” – kö-
zölte Oláh-Gál Róbert, a jelek szerint 
mára igencsak kétes jövőjűvé vált ma-
tematika–informatika szak egykori 
szervezője. 

Antal Sándor tanulmányi igazgató. Épületgondokkal is küszködnek  fotó: máthé lászló ferenc
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a hargita megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara
Inspector Resurse Umane

tanfolyamot szervez 
Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen 

és Gyergyószentmiklóson.
Bővebb információk:

 a Hargita Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székhelyén, 
    Csíkszereda, Temesvári sugárút 24–26. szám alatt; 
 a következő telefonszámokon: 0266–371802, 0266–371483;
 az office@ccihr.ro e-mail címen;
 www.ccihr.ro

Katona Zoltán újságíró, Kubanek 
László designer és Jakab Áron Csa-
ba városi tanácsos a Bringázz, Ud-
varhely! mozgalom tagjaiként arról 
számoltak be, hogy számos terv 
megvalósításába kezdtek: számol-
ják a városi kerékpáros forgalmat, 
kérdőívekkel faggatják a lakosokat, 
egy kerékpár-regisztrációs online 
program megalkotásán dolgoznak, 
illetve az üzletek előtti botlasztókat  
bringaparkolókra cserélnék.

M. L. F.

„A Bringázz, Udvarhely! 
mozgalom fél éve foglal-
kozik azzal, hogy a bicik-

lis kultúrát megismertesse, megerősít-
se a városlakókban. Tulajdonképpen 
a nyugat-európai kerékpáros kultúrát 
igyekszünk itthon is meghonosítani” 
– magyarázta Katona Zoltán, akitől 
azt is megtudtuk, hogy a fiatal moz-
galomnak semmilyen jogi bejegyzése 
nem volt, akciójukat, tevékenységü-
ket viszont felkarolta az Udvarhelyi 
Infó Alapítvány, és így már pályázni is 
tudtak. A polgármesteri hivatalnál is 
sikerrel jártak, illetve a Kerobike helyi 
kerékpáros szaküzlet jóvoltából négy 
biciklit kaptak. „Több tervünk van: 
ma elkezdődik a kérdőívezés. A követ-
kező napokban, hetekben önkéntese-
ink fogják felkeresni a városlakókat. 
Őket a narancssárga bicikliről és a 
Bringázz, Udvarhely! feliratú pólójuk-
ról lehet majd felismerni” – közölte 
Katona Zoltán.

Jakab Áron Csaba szerint a kérdő-
ívezés révén igyekeznek megismerni 
a lakosok kerékpározással kapcsolatos 
szokásait, problémáit, javaslatait, azért, 
hogy javítani tudjanak a jelenlegi brin-
gás állapotokon. A mozgalom tagjai 
forgalomszámlálást végeznek a város 
fontosabb kereszteződéseiben, azt 
mérik, hány bringa halad át ezeken. 
Ugyanakkor szórólapok, információs 
füzetek összeállításában és szórásában 
is gondolkodnak. „Néhány héten be-
lül már működni fog a honlapunk is, 
melyen egy bringaregisztrációs prog-
ramot, felületet is elhelyezünk. Itt 
majd minden megvásárolt bringát re-
gisztrálni lehet, a későbbiekben pedig 
vissza is lehet keresni azokat” – mond-
ta Jakab Áron Csaba. Mint kifejtette, 
a kerékpáros parkolóhelyek megsok-
szorozására is van javaslatuk: az üz-
letek előtti úgynevezett botlasztókat  
cserélnék általuk tervezett kerékpár-
parkolókra

A mozgalom tervezéssel kapcso-
latos teendőit Kubanek László belső-
építész, designer látja el. Kubanek is 
bringapárti, szerinte egy kampányra is 
szükség lenne, mely során az autósok-
ban igyekeznének tudatosítani, hogy 
a kerékpáros is a forgalom résztvevője, 
legyenek hát tisztelettel iránta. 

Tapasztalatszerzés céljából brin-
gás szervezetekkel is felvették már a 
kapcsolatot, illetve a továbbiakban is 
igyekeznek majd kampány- és népsze-
rűsítő céllal közéleti embereket kerék-
párra ültetni.


