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Az oktatási-nevelési munka sike-
re érdekében több intézkedést is 
hozott az oktatási minisztérium. 
A tegnap megkezdődött tanévre – 
újdonságként – éves munkatervet 
biztosítanak, és jobban figyelnek 
a differenciált oktatásra, valamint 
a hiányzások okaira.
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A tananyag éves elosztásának 
rugalmas tervét készítette 
el az oktatási minisztéri-

um és bocsátotta a pedagógusok 
rendelkezésére. A munkatervek 
mintegy 2500 katedrán dolgozó 
pedagógus és 120 szakfelügyelő 
munkájának eredményeként jöt-
tek létre, és természetesen alakít-
hatók a pedagógus és az illető osz-
tály tudásszintje szerint. A minisz-
térium célja ezzel az intézkedéssel 
a pedagógusok papírmunkájának 
megkönnyítése, hogy több ener-
gia maradjon a gyerekekkel való 
foglalkozáshoz. 

Az új oktatási törvény a diákok 
tudásszintjének tanév eleji felméré-
sét is előírja. A cél nem a gyerekek, 
tanárok vagy akár iskolák valamilyen 
rangsorának felállítása, hanem a diá-
kok reális tudásszintjének felmérése. 
Két hét ismétlési időszak után kö-
vetkezik a felmérés, az azokra kapott 
jegyeket azonban szigorúan bizal-
masan kell kezelni: a szülőkkel való 
személyes megbeszéléseken értékelik 
a pedagógusok, és állapítják meg 
az esetleges lemaradások, a fejlesz-
tés vagy tehetséggondozás módját. 
A pedagógusok szintjén az osztály 
tudásszintjét értékelik és állapítják 
meg a jellegzetes problémákat, illet-
ve azok megoldási módját. A tanév-

zárás előtt, a második félév utolsó két 
hetében hasonló módon mérik fel és 
értékelik a gyerekek tudását, fejlő-
dését. A minisztérium jegyzékben 
közölte azokat a tantárgyakat, ame-
lyekből – évfolyamokra lebontva – 
el kell végezni a felmérést.

Az új tanévben komolyan kell 
venni az iskolai hiányzások okainak 
felderítését is. Elsősorban a pedagó-
gusok feladata követni a gyerekek 
iskolai jelenlétét. A minisztérium 
ennek érdekében javasolja a kártyás 
beléptető rendszer működtetését, 
ami egyelőre utópisztikusnak tűnik. 
A tanfelügyelőségnek viszont felada-
ta lesz havonta követni a hiányzások 
alakulását, az iskolával együtt felku-
tatni és megszüntetni a sorozatos 
hiányzások okait. 

Az idei tanév másik nagy cél-
kitűzése az olvasási kompetenciák 
erősítése. Mind a nemzetközi, mind 
az országos felmérések ugyanis azt 
bizonyítják, hogy egyre nagyobb 
baj van a gyerekek olvasási készségei 
terén, magyarán az értő olvasás nem 
erőssége a mai diákoknak. Márpedig 
a tanuláshoz elsősorban erre len-
ne szükség. Az elemi osztályokban 
ennek érdekében újra bevezetik az 
olvasási órát, harmadik osztálytól 
pedig minden tantárgy esetében 
gyakoroltatni kell az értő olvasást. 

Az általános iskola felső tago-
zatán szintén ösztönözni kell az 
olvasási kedvet, az olvasási készség 
fejlesztése pedig nem kizárólag az 
anyanyelvtanár feladata: minden 
szaktanárnak úgy kell felépítenie 
az órát, hogy abban helyet kapjon 
valamilyen formában a helyesírás-, 
olvasás- és beszédkészség, és ennek 
a gyerekek füzetében is tükröződ-
nie kell.
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Megvan a helye hatmillió eurónak

népszámlálás

Az RMDSZ ingyenesen hívható telefonvonalat működtet 
a népszámlálás lebonyolításáig. 

Az országos zöld szám: 0800–802009.
A népszámlálásról bővebb információ az alábbi elérhetőségeken kapható: 

(Problémákat bejelenteni ugyanitt lehet.)
csíkszereda, Mihai Eminescu utca 2/A szám
Dajka Tünde 0266–315710, 0266–317678, 
hétköznapokon 8–16 óráig.
gyergyószentmiklós, Szabadság tér 23. szám
Tamás Mónika 0266–364086, hétköznapokon 8–16 óráig.
székelyudvarhely, Városháza tér 5/5. szám
Nagy Enikő 0266–213561, hétköznapokon 9–15 óráig.

hirdeTÉs

Jól halad a munka a Bogát kis-
térség falvaiban. madéfalván 
több helyszínen dolgoznak a 
munkagépek, kerülnek felszín 
alá a víz- és csatornahálózat 
csőrendszerei, javulnak fel a 
községi útszakaszok, az átere-
szekkel, hidakkal együtt, de 
nagyjából elkészült a szenny-
víztisztító állomás is.
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Egy hatmillió eurós pályázat 
nyomán ma a Bogát régió 
egyes településrészein telje-

sen más kép fogadja a látogatót, 
mint néhány hónappal ezelőtt. 
A munkálatok kivitelezéséért 
kiírt, bürokratikus közbeszerzé-
si eljárás miatti huzavonát köve-
tően gőzerővel zajlik a munka. 
Az ivóvíz- és csatornahálózat le-
fektetése, az útfelújítások miatt 
több helyen útszűkületek kelet-
keztek a településeken, ami ese-
tenként megnehezíti a betakarí-
tási munkálatokat, megkeseríti 
a helyiek életét. Mégis szívesen 
viselik a kényelmetlenségeket, 
hiszen a munkagépek mögött, a 
befejezett szakaszokon az egyes 
utcarészek teljesen más képet 
mutatnak, mint azelőtt. Min-
denki tisztában van azzal, hogy 
a beruházás hosszabb távon a 
község lakóit szolgálja.

Szentes Antal megyei taná-
csossal, aki a pályázat benyúj-
tásának, sikerre vitelének egyik 
motorja volt, több helyszínt 
meglátogattunk. Madéfalva fő-
utcája mentén egyes helyszíne-
ken a munkások a sáncásással, a 
víz- és csatornahálózat csőrend-
szerének lefektetésével foglala-
toskodtak, máshol pedig a be-
temetett árok jelezte, hogy már 
befejeződött a munka.

A Csíkrákos, Csíkszent-
mihály és Madéfalva települé-
seket kiszolgáló derítőállomás 
felé a projekt nyomán felújított 

községi útszakaszon haladva egy 
új hídra mutat Szentes. „Az út 
a hatmillió eurós projekt for-
rásaiból születik újjá, a hidat 
pedig egy másik lehetőséget 
kihasználva kormánypénzből 
sikerült újjáépíteni” – magya-
rázza. Nemcsak az úttest ka-
pott komoly kőréteget, amelyre 
egyes szakaszokon hamarosan 
aszfalt is kerül, hanem a vízel-
vezető árkok, sáncok kialakítása 
is megtörtént, láthatóan frissen 
öntött betonvályú követi kétol-
dalt az utat, amelyet az egyes 
porták bejárataihoz épített át-
ereszek szakítanak meg. „Ahol 
nagyon keskeny volt az út, ott 
befedett árkokkal oldották meg 
kérésünkre az építők, így az utca 
nem veszített a szélességéből” – 
magyarázza a megyei tanácsos.

Az épülő víztisztító állomás-
nál meggyőződhettünk, a szük-
séges műszaki létesítmények 
elkészültek, látogatásunkkor 
éppen a terület rendezése folyt. 

„Kár, hogy nem jöttek, ami-
kor a nagymedence alapozását 
kezdtük, akkor lehetett volna 
igazából érzékelni a munkálat 
nagyságát. Így a munkánk nagy 
része immár föld alatt van – te-
szem hozzá: szerencsére, mert 
sikerült tartani az ütemter-
vet” – fogadott a munkapont 
vezetője. A létesítmény tehát 
nagyjából megépült, hamaro-
san kezdődhet a különböző gé-
pészeti berendezések telepítése. 
A terepszemle utolsó állomása 
a csaracsói iskola, pontosabban 
az egykori iskola, hiszen már jó 
ideje nem zajlott az épületben 
az eredeti rendeltetése szerinti 
tevékenység, ezért eléggé lerob-
bant állapotban volt. A pályázat 
nyomán ifjúsági közösségi ház 
lesz, amely különböző ifjúsági 
rendezvényeknek, táboroknak 
ad majd otthont a jövőben. Az 
épület ma már kicsinosítva áll, 
a munkások éppen a külső áll-
ványzatot bontották. „Van még 
amit csinálni, de ezek inkább 
apróságok, belső munkálatok. 
A felújítás érdemleges részén 
már szerencsésen túl vagyunk” 
– tudtuk meg a helyszínen. „Az 
udvar parkosítása, az utcai bú-
torzat beszerzése megint egy 
más pályázat nyomán sikerült, 
az épületet azonban a nagy pro-
jekt forrásaiból újítjuk” – ismer-
tette a helyzetet Szentes, hozzá-
téve, hogy az összes határidőt, 
pályázati feltételt eddig sikerült 
betartani.

Árgus szemű ellenőrök ér-
keztek nemrég Gyulafehérvár-
ról, alaposan szemügyre vették 
a pályázat lebonyolításának mi-
kéntjét, de szerencsére semmi 
hibát nem találtak. „Mindössze 
néhány apró észrevételt tettek, 
azt is kifejezetten jóindulattal, 
nem szurkálódási vagy köteke-
dési szándékkal, nagyon meg 
voltak elégedve az itt tapasztal-
takkal” – fogalmazott Szentes.

A hatmilliós projekt

A négy felcsíki községet 
(Csicsó, Madéfalva, Rákos és 
Csíkszentmihály) tömörítő, 
Bogát Önkormányzati Fejlesz-
tési Társulás által nyert hat-
millió eurós projekt magában 
foglalja Rákos és Madéfalva 
községekben az ívóvíz- és 
csatornahálózat kiépítését, a 
12-es számú, Madéfalvától 
Csaracsón át Csibáig vezető 
községi út teljes felújítását, 
aszfaltozását, valamint a 7-es 
és 111-es számú községi utak 
felújítását Szentmihály község 
területén. Továbbá óvoda épí-
tését Szentmihály községben, 
valamint információs és kul-
turális központ létrehozását 
a Csicsó községhez tartozó 
Csaracsóban.

Hibaigazítás. Pénteki lap-
számunkban közölt Megfon�-
n�adt diadalkapu n�omában 
című írásunkba sajnálatos hiba 
csúszott, ugyanis a katonaváró 
Zsombori Béni utódja nem a 
cikkben emlegetett Ozsváthné 
Zsombori Erzsébet, hanem 
Kacsóné Zsombori Erzsébet volt 
(Zsombori Béni unokája, Zsom-
bori Márton lánya), aki 2007-
ben hunyt el. Az írásban tévesen 
említett Ozsváthné Zsombori 
Erzsébet viszont Zsombori János 
leszármazottja. A nyugalmazott 
iskolakönyvtáros, valamint férje, 
Ozsvát Pál nyugdíjas szakoktató 
és ezermester Parajdon él és tevé-
kenykedik. Valamennyi érintett 
és olvasóink elnézését kérjük. 
(Daczó Katalin)


