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hirdetések

Körkép

Beindult a fűtés a BalánBányai tanintézetekBen

Utoljára segítettek pénzzel
A balánbányai Havasi Gyopár 
napköziben és három iskolában 
ismét forrók a fűtőtestek. kivé-
telt a Geo Bogza általános is-
kola egyik épülete jelent, de ott 
is megoldották a tanítás folyto-
nosságát összevont órákkal a 
másik épületben.

hN-információ

A múlt héten hideg fogadott 
ezekben az épületekben, 
most viszont már meleg 

van – nyugtázta Borboly Csaba 
megyeitanács-elnök, aki tegnap 
azért látogatott Balánbányára, 
hogy személyesen győződjön meg 
a tanintézményekben történt vál-
tozásról. – Olyan hároméves kis-
gyerekekkel találkoztam, akikről 
az óvó nénik elmondták, hogy az 
elmúlt három hétben egyedül vol-
tak otthon, mivel a szüleik nem 
lehettek mellettük, mert akkor 
azt kockáztatták volna, hogy el-
veszítik a munkahelyüket. Bízom 
benne, hogy a helyi politikusok 

megértették, hogy a gyerekek 
egészségével nem szabad játszani, 
és többé nem fordul elő ilyen hely-
zet – kommentálta a fűtésszolgál-
tatás újraindítását Borboly, arra 
kérve az intézményvezetőket, rög-
tön jelezzék, ha újabb probléma 
akad a fűtésszámlák kiegyenlítése 
körül. Jelezte, ez esetben már nem 
a megyei tanács forrásait költenék 
e célra, hanem drasztikusabb lépé-
seket tennének, például kérnék az 
illetékes szervektől a polgármester 
aláírási jogának megvonását a kifi-
zetések esetében, illetve hogy ezt a 
hatáskört vegye át a megyei köz-
pénzügyi igazgatóság.

Mint ismeretes, múlt szerdán 
konszenzus született a Hargita 
Megyei Prefektusi Hivatalban 
tartott egyeztetésen, amelyet a 
balánbányai fűtésgond ügyében 
szerveztek Csíkszeredában a me-
gyei tanács kezdeményezésére. A 
megyei tanács szakemberei által 
előkészített megállapodás értel-
mében az 1-es iskola számára a 

megyei tanács a tartalékalapjából 
41 ezer lejt, míg az 1-es óvoda 
számára 40 427 lejt fizetett ki, a 
2-es óvoda 37 106 lejes tartozását 
pedig a Kelemen Hunor képviselő 
által kilobbizott kormánypénzből 
egyenlítik ki. Továbbá a megyei 
tanács kérésére végzett pénzügyi 
vizsgálat nyomán a város költség-
vetésében talált felhasználatlan 
128 ezer lej a Liviu Rebreanu Is-
kolaközpont vagy a Geo Bogza 
Általános Iskola fűtésszámlájának 
kiegyenlítésére fordítható, erről 
a helyiek döntenek. Ugyanakkor 
még 90 ezer lejnyi tartozásra kel-
lett fedezetet találni – azóta ez is 
megoldódott a helyiek összefogá-
sából. A péntek reggeli azonnali 
tanácsülésen a megyei döntésho-
zó testület megszavazta az emlí-
tett, összesen nyolcvanezer lejnyi 
támogatást a balánbányai fűtés-
gondok orvoslására, ugyanakkor 
egyértelműen jelezte a város veze-
tésének, hogy hasonló helyzetben 
többé nem fog segíteni.

társadalom

A rendkívüli képességekkel 
rendelkező diákoknak nyújt 
lehetőséget a haladásra, fejlő-
désre az oktatási törvény azzal, 
hogy ciklusonként két tanévet 
végezhetnek el egyetlen év 
alatt. a feltételek nem túl szi-
gorúak, a kérdés csak az, hogy 
érdemes-e ilyen feladatra vál-
lalkozni.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Két egymás utáni évfolyam-
ra járhat ugyanabban a 
tanévben az a jó képes-

ségű diák, aki elemiben nagyon 
jó képesítést vagy kilences fölötti 
átlagjegyet ér el, nincsenek vele 
magaviseleti gondok, és az előző 
osztály tananyagából legkevesebb 
80 százalékos eredménnyel tesz le 
egy több tantárgyat átfogó tesz-
tet. Ahhoz, hogy két osztályt egy-
szerre végezzen valaki, szükséges 
még a szülők kérése, az iskolapszi-
chológus és az iskolaorvos vagy 
családorvos jóváhagyása, és ter-
mészetesen az iskola pedagógusi 
közösségének is bele kell egyeznie 
a „rövidítésbe”. 

Hogy jár iskolába az, aki egy-
szerre mondjuk hatodikos is, he-
tedikes is? Abban az osztályban, 

amelyikben életkorának megfele-
lően kellene járnia, 50 százalékos 
óralátogatást követelnek tőle, 
a következő osztályban pedig 
negyven százalékost. Ezenkívül 
segítséget kérhet a nagyobb osz-
tályos tananyag elsajátításához 
tanáraitól, de a rendkívüli képes-
ségű gyerekek számára biztosított 
differenciált programban is részt 
vehet. A tananyag elsajátítását 
mindkét osztályban számon ké-
rik tőle, akár szóbeli felelet, akár 
írásbeli felmérők, dolgozatok, 
képességvizsga formájában, any-
nyi előnnyel, hogy a számonkérés 
időpontjáról előzetesen egyeztet 
a tanár a diákkal és a szülővel egy-
aránt. 

Amennyiben túl megerőlte-
tőnek érzi a diák a két osztály egy 
évben való elvégzését, fel is adhat-
ja, mindössze kérést kell benyúj-
tania az iskolában. De megszakad 
a folyamat akkor is, ha az első 
félévben három tantárgyból nem 
kap átmenő osztályzatot. Ebben 
az esetben csak a korosztályának 
megfelelő osztályt végzi el. 

Hargita megyében régebb vol-
tak olyan diákok, akik egy tanév 
alatt két osztályt is elvégeztek, de 
az utóbbi időben nem érkezett 
ilyen kérés a tanfelügyelőségre. 

Uzsonnázó gyerekek a balánbányai Havasi Gyopár napköziben. Újra megfelelő körülmények között

lehetőséG az iskola GyorsaBB elvéGzésére

Két osztályt egy tanév alatt

50, illetve 40 százalékos óralátogatással két osztály is elvégezhető. Rövidítő eminensek 


