
Közel száz kilométer készült 
el a Hargita megyei Mária út-
ból. Az önkéntesek a hét vé-
gén is dolgoztak, legközelebb 
Felcsíkon jelölnek ki újabb 
szakaszt a cserkészek.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Csíkmindszent–Szent
lélek–Fitód  hét kilomé
teres szakaszán építették 

tovább a Mária utat az önkénte
sek – tudtuk meg Molnár Sán
dortól, a Hargita, Kovászna és 
Maros megyei Mária út koordi
nátorától. A Kájoni János Köz
igazgatási Szakközépiskola XI. 
osztályának 6 tagú önkéntes csa
pata Tőkés Éva felügyelete alatt 
vette ki részét az útvonal festésé
ből, kijelöléséből.

Az önkéntes tanulókat az 
„utászmunka” rejtelmeibe a ta
pasztaltabb Csíki EKEtagok 

vezették be. Mellettük a helyi 
plébánosok és polgármester is 
ecsetet fogott, ezzel is biztosítva 
a helyi közösség elöljáróiként a 
zarándokút melletti elkötele
zettségüket.

A Mária út építésének elő
készítő munkálatai is folynak: 
a Nagy István Művészeti Szak
középiskolában a diákok 250 
darab táblára festik fel a Mária 
út jelét.

Ha a hétvégi időjárás enge
di, akkor Madaras és Dánfalva 
határában kijelölt Mária úton 
fognak dolgozni a madarasi 
cserkészcsapat tagjai – mondja 
Molnár Sándor. 

A Hargita megyei Mária út
ból eddig közel 100 km készült 
el. A többi útszakasz munkála
taihoz önkénteseket várnak, akik 
Molnár Sándornál jelentkezhet
nek a 0730–711745ös telefon
számon.
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Hét kilométerrel bővült
a Mária út

Pihenők, források, mászóutak

Építő hegyimentők

Körkép

> Visszahelyezték az emlékplaket-
tet a nyergestetői kopjafára.  A Csík
szeredai Főkonzulátus közbenjárására 
elkészült új emlékplakett került tegnap 
dr. Zsigmond Barna Pál főkonzul, illetve 
Bodó Dávid polgármester jelenlétében a 
nyergestetői kopjafára. Mint ismeretes, 
ez év augusztus 24én ismeretlen tettesek 
eltávolították a Sólyom László, a Ma
gyar Köztársaság volt elnöke által állított 
nyergestetői kopjafán lévő emlékplaket
tet. A lapunk által elsőként ismertetett 
rongálásról Bodó Dávid polgármester 
tett feljelentést, a nyomozás azóta lezá
rult, az elkövetőket nem találták meg. 

> Kedvezményes színházbérletek. 
Zárul a bérletvásárlás október 31én a 
Csíki Játékszínben, november 11én 
pedig sor kerül a felnőtt és ifjúsági re
pertoár első nagyszínpadi bemutatójá

ra, a Tudós nők premierjére is. A vidé
ken élő, de Csíkszeredában színházba 
járó felnőttnézőknek a Csíki Játékszín 
kedvezménnyel kínálja a bérleteket. 
Aki vidékről jön előadást nézni, 50 

lej helyett 30 lejért vásárolhatja meg 
a bérletet. A jegypénztár munkanap
okon 10–13 és 17–19 óra között tart 
nyitva, valamint előadások előtt egy 
órával. Hamarosan öt vidéki helyszí
nen is három előadásra érvényes bérle
tet hirdet a színház. Gyergyóremetén, 
Gyergyócsomafalván, Gyergyóditróban, 
Csíkszentdomokoson, valamint a mű
velődési otthon felújításának köszön
hetően Csíkkarcfalván is indul bérletes 
színiévad. A rendszeres színházi kínálat 
megvalósítását ezeken a településeken 
Hargita Megye Tanácsa támogatja Szín-
házat a vidéknek nevű programjával. hí
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Megoszlanak a vélemények a 
kötelező év eleji képességfel-
mérő bevezetéséről a tanügyi 
rendszerben dolgozók között. A 
pedagógusok egy része eddig is 
íratott ehhez hasonló teszteket, 
így az ő számukra nem okozott 
problémát az új rend, másoknak 
viszont újdonságot jelent a fel-
mérők összeállítása.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

A 2011/2012es tanévtől kez
dődően vezette be az ok
tatási minisztérium a kö

telező év eleji felméréseket, amely 
során a diákok az előző tanévben 
elsajátított tananyagból kell tesz
tet írjanak. A rendelkezés főként a 
pedagógusoknak kíván segítséget 
nyújtani abban, hogy tiszta képet 
kapjanak a diákok felkészültségi 
fokáról. A tanügyi intézmények 
által leadott értékelésekből a Har

gita megyei tanfelügyelőség egy 
összehasonlító tanulmányt készít. 
„A cél az lenne, hogy a képesség
felmérők eredményeit összehason
lítsuk az év végi eredményekkel, és 
kiderüljön, hogyan kell a külön
böző képességű diákok ismereteit 
magasabb szintre emelni” – mond
ta ezzel kapcsolatban Ferencz Sala
mon Alpár főtanfelügyelő. 

Varga László, a Márton Áron 
Gimnázium igazgatója szerint „5. 
és 9. osztályban van értéke az ala
pos év eleji felmérésnek, mert a 
pedagógusok ekkor új diákokkal 
találkoznak, a közbeeső évfolyam
okon a tanárok már ismerik az 
általuk tanított gyerekek képessé
geit”. Az oktatási intézményekben 
a tanév első két hetében napi rend
szerességgel írtak képességfelmérő 
teszteket a tanulók, az oktatási mi
nisztérium által megszabott rövid 
határidő miatt ez mind a tanárok
nak, mind a fiataloknak megterhe

lő volt. „14–15 tantárgy anyagá
nak az ismeretéről kellett számot 
adjanak a nebulók, ez leosztva na
ponta egyegy felmérő megírására 
kötelezte az osztályokat” – mond
ta lapunknak Varga. 

Az értékelés bizalmas, az ered
ményeket csak a szülőkkel és a gye
rekekkel ismertetheti az iskola. 

A Petőfi Sándor Általános Is
kolában Kiss Ernő igazgató tegnap 
tartott megbeszélést a módszertani 
körök tagjaival az év eleji felméré
sek értékeléséről . „A tanáraink ál
tal elkészített eredménytáblázatok 
alapján minden tantárgy esetében 
egy intézkedési tervet készítettünk 
a hiányosságok kiküszöbölésére, 
amelyet aztán a pedagógiai veze
tőtanács hagy jóvá” – tájékoztatott 
az iskolavezető, aki egykét, a jövő
ben megoldásra váró problémát is 
elárult: – Ilyen a diákok olvasási
helyesírási és önkifejező készségé
nek javítása.

Összesítik a kéPességfelmérők eredményeit

Merev a keret, de néhol szükséges

a hegyimentő közszolgálatnak 
köszönhetően jól halad  az er-
dei turistaösvények felújítása, 
a források kitisztítása, me-
nedékházak épülnek és régi, 
romlásnak indult pihenőhelyek 
újulnak meg. 

HN-információ

Hargita Megye Tanácsa 
Hegyimentő Közszol
gálatának jóvoltából ok

tóberben három olyan munkálat 
is befejeződött, amely azonkívül, 
hogy biztonságossá teszi a hegyi 
túrázást, a Hargita megyei pan
ziók és kulcsos házak turisztikai 
kínálatát is bővíti. Ilyen például a 
MadarasiHargita turistaútjának 
vagy a Fenyéd feje pihenőhelynek 
a felújítása és a borvízkút felújí
tása, amely előtt egy 1969ben 
állított fakereszt áll. Az udvarhe
lyi önkéntesek segítségével létre
jött pihenőhely és borvízforrás a 
Zetelakát a MadarasiHargitával 

összekötő turistaút 20. kilométe
rén található, négy kilométerrel a 
MadarasiHargita csúcsától.

Ugyancsak a biztonságos hegyi 
turizmust szolgálja a csihánykúti 
menedékház létrehozása is, amely a 
Kápolnásról a MadarasiHargitára 
vezető turistaút felénél épült meg. 
Azon túrázók tájékozódását, akik 
ezen az útvonalon szeretnék meg
közelíteni a MadarasiHargitát, 
frissen felújított turistajelzések se
gítik. A menedékházat a kápolnási 
önkormányzat és közbirtokos
ság, a megyei önkormányzat 
anyagi segítségével építették. A 
hegyimentők a sziklamászókra 
is gondoltak, ugyanis a Vargyasi
szorosban öt, 1960ban kialakított 
mászóutat is felújítottak, mivel 
azok hiányosak, balesetveszélye
sek voltak. A  hegyimentők újabb 
turistaösvények feltérképezésén 
dolgoznak, valamint a téli szezon 
előtti sípályaellenőrzéseket is sze
retnék elvégezni. A Fenyéd feje pihenőhely a Zetelakát a Madarasi-Hargitával összekötő turistaút 20. kilométerénél 


