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> November végéig dolgoznak a Vil-
lanytelep utca új szakaszán. A második 
aszfaltréteg is a helyére került a Villany-
telep utca új szakaszán, amit – átszervez-
ve a közlekedést – már egy hete átadtak 
a forgalomnak. „A vasúti felüljáró előtti 
körforgalmat és a Nagyrét utcát összekötő 
új, 150 méter hosszúságú útszakasz teljes 
egészében november végéig fog elkészülni, 
az időjárás függvényében” – számolt be la-
punknak Szőke Domokos, Csíkszereda al-

polgármestere. Ezzel párhuzamosan halad 
a Napraforgó Napközi Otthon túlsó ol-

dalán, a régi útszakaszon a parkolóövezet 
kialakítása is. Befejeződött az esővíz-elve-

zető csatorna kiépítése, a szegélyköveket is 
elhelyezték. A járdák kialakítása, valamint 
az aszfaltréteg leterítése van most folya-
matban – tudtuk meg az elöljárótól. Az 
új útszakasz a problémamentesebb köz-
lekedést hivatott szolgálni, ugyanis így 
könnyebben lehet személygépjárművel a 
Brassói út irányából Somlyó irányába ha-
ladni. A forgalomirányító táblák, amelyek 
az új gyalogátjárót és a teherforgalom ki-
tiltását is jelzik, a helyükre kerültek, már 
csak a térrendezés kell befejeződjön az új 
út környékén.

elektronikus beléptető rendszert javasol az iskoláknak a minisztérium

Kártyaolvasóval csökkentenék 
az igazolatlan hiányzások számát

kártyás beléptető rendszert ja-
vasolt az oktatási minisztérium 
a tanintézményeknek az iskolai 
hiányzások csökkentése érde-
kében. bár az ötlet első hallásra 
ellenkezést vált ki, Csíkszere-
dában, az octavian Goga Gim-
náziumban már eredményesen 
működik. 

Takács Éva
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Az elemi osztályokban és az 
általános iskola felső tago-
zatán a szülők még odafi-

gyelnek arra, hogy jár-e a gyerek 
iskolába, vannak-e igazolatlan hi-
ányzásai, illetve szorosabb a tanító, 
osztályfőnök és a szülők kapcsola-
ta. Az igazolatlan hiányzások csök-
kentésére inkább a középiskolák-
ban kell odafigyelni – véli Ferencz 
Salamon Alpár főtanfelügyelő. 
Megjegyezte, nem híve ugyan a 
drasztikus megoldásoknak, de 
kész megvizsgálni, elemezni az 
elektronikus, kártyás beléptető 
kapukra vonatkozó ötletet, ame-
lyet a csíkszeredai Octavian Goga 
Gimnáziumban egyébként már al-
kalmaznak. „Ha ez az eszköz segít 
csökkenteni a hiányzások számát, 
akkor érdemes bevezetnünk, hi-
szen a közoktatásban a diákoknak 
az iskolában a helye” – jelentette ki 
a főtanfelügyelő. 

Csippel és szoftverrel 
a piros igazolatlan ellen
Az Octavian Goga Gim-

náziumban használt beléptető 
rendszernek sok előnyét sorolja 
Dobreanu Doru igazgató. Az első 
az, hogy demokratikus, hiszen a 
diák maga regisztrál az iskolába 
való belépéskor, és az ő érdeke, 
hogy jelenlétét a számítógép rög-
zítse. A tanári szobában elhelye-
zett számítógépen a kilenc órás 
szünetben az osztályfőnökök 
már megnézhetik, ki hiányzik, 
illetve ki késett az osztályukból, 
és a szülőket is tájékoztathatják 
az esetleges hiányzásokról. Ezen-
kívül a rendszer olcsó. Egyszerű 
kártyaleolvasó, számítógép és 

diákonként fényképes, vonalkó-
dos kártya szükséges hozzá – a 
rendszert, amelyet 2009 tava-
szán helyezett működésbe saját 
költségén a gimnázium, az iskola 
informatikusa, Böjte Dániel dol-
gozta ki. 

elektronikus 
vagy bizalmi rendszer?
A diákok – bár eleinte voltak 

ellenérzéseik – hamar megszok-
ták a beléptető rendszer hasz-
nálatát – mondta Dobreanu 
igazgató, és kihangsúlyozza azt 
is, hogy az igazolatlan hiány-
zások száma, amely addig sem 
volt aggasztó az iskolában, a 
rendszer használata óta 20-22 
százalékot csökkent. 

György Emőke, a csíkszere-
dai Kájoni János Szakközépis-
kola igazgatója viszont ellenzi a 
kártyás beléptető rendszer beve-
zetését. Véleménye szerint sok-
kal fontosabb, hogy bizalomra 

épülő, jó hangulatú, érdekes órák 
tartsák az iskolában a diákokat, 
mint a beléptető rendszer, ami 
bizonyos fokig kényszert jelent. 

– Olyan iskoláink kellene 
legyenek, ahol jól érzi magát 
a diák, amelyek emberről, sze-
retetről és bizalomról szólnak 
– fogalmazott az igazgató, aki 
a lógásokat az okok megkeresé-

sével és megszüntetésével, a szü-
lőkkel való kapcsolattartással 
szeretné felszámolni. 

A minisztérium azonban nem 
a bizalomra épít. Böjte Dániel 
informatikust fél évre a miniszté-
riumba delegálták, hogy többek 
közt a kártyás beléptető rendszer 
más iskolákba való bevezetését is 
kidolgozza.

Bejelentkező diák a csíkszeredai Octavian Goga Gimnázium portáján. Saját fejlesztésű szigor fotó: csíki zsolt

a napokban közzétették az egy hónapja megkezdődött 
tanév hiányzási statisztikáit. Hargita megye nem áll rosszul az 
igazolatlan hiányzások terén, hiszen ezek 39,37 százalékot tesz-
nek ki, ami azt jelenti, hogy 0,72 órányi igazolatlan hiányzás jut 
egy diákra. A legtöbb igazolatlan hiányzást, 52,10 százalékot az 
elemi osztályokban írták be. Ennek a magyarázata, hogy a vidéki 
iskolákban a szociálisan hátrányos helyzetű, illetve roma gyereke-
ket az őszi betakarításkor munkába állítják, a szülők pedig nem 
igazolják ezeket a hiányzásokat. Az általános iskola felső tagoza-
tán 38,37 százalékos az igazolatlan órák aránya, középiskolában 
pedig a legalacsonyabb, 32,65 százalék, bár itt a legnagyobb az 
összhiányzások száma – tudtuk meg Ferencz Salamon Alpár fő-
tanfelügyelőtől.

Újabb balánbányai 
iskolából küldték haza 

a diákokat

Hideg lecke
a fűtés hiánya miatt kedden 
felfüggesztették a tanítást a 
balánbányai liviu rebreanu 
szak középiskolában, a diáko-
kat hazaküldték a jéghideg osz-
tálytermekből.

HN-információ

Néhány nappal azt köve-
tően, hogy a fűtésszol-
gáltatás teljes hiánya 

miatt a megyei tanfelügyelőség 
jóváhagyta a kényszerszünetet a 
Havasi Gyopár Napközi Otthon 
számára, meghatározatlan időre a 
balánbányai Liviu Rebreanu Szak-
középiskolában is felfüggesztették 
a tanítást. Az iskola mintegy 300 
diákja egyébként a pedagógusok 
korábbi egyeztetése után már 
eddig is megkurtított, 35 perces 
tanórákon vett részt, amelyeket 5 
perces szünetek tagoltak. Tegnap 
viszont, miután a hideg elviselhe-
tetlenné vált, tanáraik hazaküld-
ték őket – az osztálytermekben 
8, a műhelyekben 4 Celsius-fokot 
mutattak a hőmérők. Hasonlóan 
döntöttek az 1-es számú, magyar 
tannyelvű iskola vezetői is, így 
mától ott sem tartanak órákat. 
Ferencz S. Alpár főtanfelügyelő 
kijelentette: a gyerekek egészsége 
elsődleges szempont, ezért ha-
bozás nélkül aláírja a tanítás fel-
függesztése mellett döntő intéz-
mények kéréseit. A balánbányai 
iskolákban és óvodákban közel 
fél éve szünetel a gázszolgáltatás. 
A helyi önkormányzat eddig 300 
ezer lejes adósságot halmozott fel 
a szolgáltatást biztosító Hargita 
Gaz felé.
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