
A Romániai Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége kétévente ítéli 
oda az életmű-díjnak számító 
Ezüstgyopár-díjat a pályájukat 
befutó, eredményes pedagó-
gusoknak lelkiismeretes mun-
kájuk elismeréseképpen. Idén 
hét Hargita megyei pedagó-
gust díjaztak. Sorozatunkban 
az ő laudációjukból közlünk 
részleteket. 

Fizika, irodalom, sport
Illyés Ferenc igazán az a peda-

gógus, aki olyan sokoldalú oktató-
nevelő munkát végzett 41 éven át, 
mint Illyés Ferenc.

Tevékenységét sokszínűség jel-
lemzi, mert a reáltudományoktól 
a magyar irodalmon keresztül a 
sportig kivette részét a „játékból”. 

Zetelakán született 1947. má-
jus 17-én. Elemi és középiskoláját 
is szülőfalujában végezte, majd 
1970-ben a kolozsvári Babeş–
Bolyai Tudományegyetemen szer-
zett tanári diplomát fizika szakon. 
1970 őszén gazdagodott vele a 
székelykeresztúri gimnázium, és 
azóta is itt tanít fizikát I. fokozatú 
tanárként.

Fő feladatának a tanulók to-
vábbtanulását, egyetemre való 
felkészülését tartotta, így ’89 előtt 
is sok diákja végezhetett műszaki 
egyetemet, majd a változás után 
orvosi, műszaki, tanári pályákon 
könnyítette meg diákjainak a fi-
zikával való bejutást, illetve a to-
vábbtanulást. 

Ha egy pedagógus teljesít-
ményét a tanítványai által elért 
eredmények alapján mérik, ak-
kor Illyés Ferenc tanár úr ezen 
a téren is kiemelkedett. A leg-
színvonalasabb versenyeken ér-
tek el kitűnő eredményt diák-
jai, hazai és nemzetközi szinten 
egyaránt. Egyik beszélgetésünk 

során elmondta, hogy az orszá-
gos tantárgyversenyeken elért 
eredményeire a legbüszkébb. Ha-
mar észrevette a diákok között 
azokat, akik a tanár urat idézve 
„értik, amit mondok”. A 41 év 
alatt megyei tantárgyversenye-
ken dobogós helyeket szereztek 
diákjai, és 2004 óta megszakítás 
nélkül minden évben eljutottak 
az országos megmérettetésre is. 
Ezen a téren végzett munkáját és 
eredményeit, mellyel az iskola és 
a megye színvonalát emelte, mér-
cének tekinthetjük.

A színjátszás terén is hírnevet 
szerzett, műkedvelőként szerepelt 
jó néhány darabban és versmondó 
műsorban, majd 1973 tavaszán 
előadta Kocsis István Bolyai János 
estéje című monodrámáját. Ezzel 
a műsorral több erdélyi városban 
nagy sikerrel vendégszerepelt, majd 
2002-ben igazgatóságunk kérésére, 
felújítva néhányszor még eljátszot-
ta, mindannyiunk örömére. 

Nemcsak az irodalmat, a sportot 
is megszerettette diákjaival, együtt 
játszva velük kirándulások, tanár-di-
ák mérkőzések alkalmával, de kerék-
pártúrái is nyomot hagytak bennük 
földrajzi ismereteik bővítése és sport 
iránti kedvük növelése terén.

A tanár úr nagy hagyomány-
tisztelő. Önszorgalomból felku-
tatta iskolánk volt tanárainak 
sírját a keresztúri és környékbeli 
temetőkben, átörökítve a hagyo-
mányt minden évben a diákok 
feladata a temető gondozása, a 
világítás.

Büszke vagyok arra, hogy 
ilyen ember, pedagógus közelé-
ben lehettem több mint harminc 
éven át mint tanítvány és munka-
közösségi tag.

(Larcher Mária Ibolya –
Orbán Balázs Gimnázium, 

Székelykeresztúr)
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TarTozáS-TörlESzTéSI kEdvEzmény

A helyi adóhátralékokra 
is vonatkozik

Ezüstgyopár-díjas
pedagógusok

környEzETI nEvEléS fElnőTTEknEk

Gyakorlati példákat gyűjtenek

Körkép

a felnőttek környezet iránti fe-
lelősségét szeretné erősíteni 
non-formális tanulási módsze-
rek segítségével a csíkszere-
dai Soros oktatási központ a 
Zöld SzékelyFöld Egyesülettel 
partnerségben. a kétéves fu-
tamidejű projektben hét ország 
felnőttképzéssel foglalkozó in-
tézményei, szervezetei vesznek 
részt.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Kifejezetten felnőttek szá-
mára kidolgozott, az Eu-
rópa-szerte alkalmazott, 

hatékonynak bizonyult környe-
zeti nevelési programok, kam-
pányok itthoni meghonosítását 
szeretné elérni a Soros Oktatási 
Központ és a Zöld SzékelyFöld 
Egyesület. A kétéves futamide-
jű Grundtvig partnerség kere-
tén belül elkészül egy adatbázis 

környezeti nevelési módszerek 
követendő példáival, amelyeket 
közösen meghatározott kritéri-
umok alapján gyűjtenek össze a 
partnerintézmények – tudtuk 
meg Pál Zsófia programkoordi-
nátortól. 

A hét országra (Svédor-
szág, Németország, Portugália, 
Olaszország, Spanyolország, 
Törökország és Románia) ki-
terjesztett környezeti nevelési 
program első évében ezeket a 
gyakorlati példákat igyekeznek 
összegyűjteni, majd a projekt 
weboldalán létrehozott adat-
bázisban és más csatornákon 
fogják népszerűsíteni. A pro-
jekt-találkozók keretében kü-
lönböző környezeti nevelési 
helyeket, például természeti re-
zervátumokat, újrahasznosítási 
létesítményeket, zöld mezőgaz-
dasági helyszíneket látogatnak 
meg a résztvevők. 

A második évben két part-
nerintézmény két környezeti 
nevelési műhelymunkát szervez, 
amelyeken az összegyűjtött jó 
példákat ismertetik környezet-
védő önkéntesekből és szak-
emberekből álló nemzetközi 
csapattal. Végső eredményként 
összehasonlító tanulmány és do-
kumentumfilm készül, amely-
ben közzéteszik a környezeti 
nevelési jó példákat. 

Nemrég Portugáliában tartot-
ták az első találkozót a projektben 
részt vevő partnerek. Pál Zsófia, 
a Soros Oktatási Központ mun-
katársa, Csonta László, a Zöld 
SzékelyFöld Egyesület elnöke 
és Antal Bartalis Imola itthon 
is használható jó példát tanult a 
találkozón: Portugáliában bár-
milyen témájú, felnőttek számára 
tartott képzésbe valamilyen for-
mában „belopják” a környezeti 
nevelést is. 

A 2011/30-as kormányrendelet 
értelmében, ha az év végéig be-
fizetik az állami költségvetéssel 
szembeni tartozásaikat, az adó-
fizetők bizonyos kedvezmények-
ben részesülhetnek. Ez azt jelenti, 
hogy amennyiben kiegyenlítik az 
alaptartozást, lehetségessé válik 
a késedelmi bírság eltörlése és 
a késedelmi kamat 50 százalék-
kal történő csökkentése. Ezt a 
kedvezményrendszert november 
1-jén kiterjesztették az egészség-
biztosítási hozzájárulások befize-
tése terén felgyülemlett tartozá-
sokra, egy november 25-én meg-
jelent rendelet értelmében pedig 
a területi-közigazgatási egységek 
költségvetéseivel szemben jegy-
zett hátralékokra is. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A szóban forgó tartozások be-
fizetése esetén alkalmazan-
dó kedvezményekről a már 

említett kormányrendelet előírásai-
val összhangban a 2011/259/2842-
es belügyminiszteri és közpénzügyi 
miniszteri közös rendelet rendelke-
zik. Annak értelmében mindazon 
jogi és magánszemélyek esetében, 
akik 2011. december 31-ig kiegyen-
lítik alaptartozásukat és azok ka-
matjait, eltörlik a késedelmi bírsá-
got, valamint a késedelmi kamat 50 
százalékos kvótáját. Amennyiben a 
befizetésre 2012. június 30-ig kerül 
sor, a késedelmi bírság 25 száza-
lékkal csökkentendő, a késedelmi 
kamatkvóta pedig 75 százalékkal. 
A hátralékos alaptartozás alatt ér-
tendők a határidőre be nem fizetett 
helyi adók és illetékek, valamint a 
különböző hatóságok által kirótt 

bírságok, azok, amelyek a hatályos 
jogszabá lyok értelmében az adott 
területi-közigazgatási egység helyi 
költségvetését illetik meg.

Több tízezer adós
A félhivatalos statisztikai adatok 

szerint országos viszonylatban több 
tízezerre tehető azon személyek szá-
ma, akik „adósai” a helyi költségve-
téseknek, és ezen belül igen magas 
arányt képvisel azok száma, akik 
különböző bírságok befizetésével 
maradtak „következetesen” adósok. 
Megyénkben is tudni egy olyan sze-
mélyről, aki esetében – az évek során 
kirótt bírságok be nem fizetése okán 
– az alaptartozás értéke jelenleg több 
mint 500 000 lejre rúg. Arra vonat-
kozóan viszont, hogy Hargita me-
gye szintjén hány személynek van 
összesen a helyi költségvetésekkel 
szemben adó- és illetéktartozása, va-
lamint befizetetlen bírsága, összesítő 
statisztika nem áll rendelkezésre. 

mi a teendő?
A rendelet előírásai szerint a 

hátralékot jegyző személyeknek a 
kedvezményekben való részesülésért 

kéréssel kell fordulniuk a területileg 
illetékes polgármesteri hivatalhoz, 
illetve annak szakosztályához, ké-
relmezve egy helyzetjelentés ki-
bocsátását az adókötelezettségeire 
vonatkozóan, azokra, amelyek a 
jogszabály hatályai alá esnek. A ké-
rés benyújtásától számított 5 napon 
belül az illetékes helyi adóhatóság 
közli a kérelmező személlyel ezt a 
helyzetjelentést, és annak alapján 
az érintettnek módjában áll az 
alaptartozás és az ahhoz tartozó 
már említett kvóták befizetése. A 
befizetést követően kibocsátják a 
kedvezmények nyújtására vonat-
kozó rendeletet, már amennyiben 
sor kerül a befizetésre december 
31-ig. Ha a befizetésre 2012. jú-
nius 30-ig kerülne sor, akkor a 
kedvezmény mértéke is csökkenni 
fog. Az alaptartozás tekintetében 
megjegyzendő, hogy azokról a 
hátralékos adófizetési kötelezett-
ségekről van szó, amelyek befize-
tése 2011. augusztus 31-ig volt ese-
dékes, s azon időpontig a tényleges 
befizetésre nem került sor. Azok a 
személyek, akik időközben befizet-
ték az alaptartozást, és azzal egyide-
jűleg a késedelmi bírságot, valamint 
a késedelmi kamatot, ugyancsak 
részesülhetnek a már említett ked-
vezményekben, azaz kérés alapján 
számukra visszatérítik a késedelmi 
bírságot, valamint a késedelmi ka-
mat 50 százalékos kvótáját. 

Egy lapunk által megkérdezett 
adószakértő szerint indokolt volt 
kiterjeszteni ezt a kedvezményrend-
szert a helyi adókra is, ugyanakkor a 
hátralékok törlesztése tekintetében 
bizonyos kételyeket is megfogalma-
zott, főleg a felgyülemlett bírságok 
esetleges befizetése tekintetében.


