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„Az egyeztetés időszaka 
zajlott az elmúlt napok-
ban. Több emberjogi, 

érdekvédelmi szervezet képvi-
selője látogatott a városunkba 
annak érdekében, hogy megbi-
zonyosodjon a kirobbant inci-
dens okáról, illetve véleményt 
kértek a helyi közösség képvi-
selőitől is” – fogalmazott Nagy 
Zoltán. 

Válasszanak képviselőket

A látogatásokkal párhuzamo-
san kezdeményezett az önkor-
mányzat párbeszédet a helyi 
roma közösség képviselőivel, 
melynek folytatását is tervezik 
„annak érdekében, hogy nyil-
vánvalóvá tegyük mindenki szá-
mára, melyek azok a minimális 
együttélési szabályok, amelye-
ket mindenkinek egyformán be 
kell tartania.” Bár a polgármes-
ter képviselőkkel való tárgya-
lásról beszélt, azt is hozzátette, 
a gyergyószentmiklósi roma kö-
zösségnek nincsenek válasz-
tott, mindenki által elfogadott 
vezetői. Ez nehezíti az egyez-

tetéseket, és ezért kérték a ro-
mákat, minden kisebb közösség 
jelöljön meg egy személyt, aki-
vel a továbbiakban tárgyalni 
lehet. Ezeket a személyeket be-
vonják majd abba a munkacso-
portba, ahová meghívást kapnak 
a közbiztonsági hatóságok veze-
tői, civil szervezetek képviselői. 
E csoport célja egy közös irány-
vonal meghatározása a problé-
mák felszámolása érdekében. 

Ne csak akkor jöjjenek, ha baj van

Ugyancsak az eltelt he-
tek során több egyeztetés zaj-
lott a megyei rendőrséggel, 
prefektúrával. Gyergyó szent-
miklóson ülésezett Hargita Me-
gye Közbiztonsági Bizottsága, 
és további érdekvédelmi szer-
vezetek jelezték, hamarosan 
a városba érkeznek annak ér-
dekében, hogy közösen ha-
tározzák meg e kérdésben a 
követendő utat. „Fókuszba ke-
rült Gyergyószentmiklós. Fo-
kozott figyelemmel követik az 
itteni történéseket a hatóságok, 
emberjogi szervezetek. Minden-

ki eldöntheti, ez jó-e vagy rossz, 
de ha már fokozott a figyelem, 
akkor felkértük a hatóságokat 
és szervezeteket, ne csak figyel-
jék az eseményeket, hanem hat-
hatósan avatkozzanak is be a 
problémamegoldásba. Ne csak 
akkor jelenjenek meg a város-
ban, amikor baj van, hanem a 
megelőzésben segítsenek, akár 
anyagi források mellérendelé-
sével, hogy ki tudjunk alakíta-
ni olyan programokat, amelyek 
közép- és hosszútávon kezelik 

a kialakult helyzetet” – tájékoz-
tatott Nagy Zoltán polgármester, 
arra kérve a sajtó képviselőit, 
cáfolják meg a hírt, miszerint a 
kiégett ház újraépítése kezdőd-
ne el önkormányzati hozzájá-
rulással. A lakás tulajdonosai 
nem kértek segítséget az önkor-
mányzattól a ház felújításához. 

Marad a 30 napos előzetes

A szerdai, polgármesteri tájé-
koztató után derült ki, hogy G. 

I., Tölgymező utcai lakos meg-
fellebbezte a 30 napos előzetes 
letartóztatásáról szóló döntést. 
A bíróság nem adott helyet ké-
résének, így május 12-ig fogva 
tartják. G. I. egyébként 36 éves, 
a kiégett lakásban élt, és közeli 
rokoni kapcsolatban áll azzal a 
két 15 éves fiatallal, akik a tűz-
esetet megelőző napon 30 ezer 
lejt loptak el egy helyi vállalko-
zó autójából.

BALÁZS KATALIN

Szociális ismereteket bővítő 
tantárgyakat vezetnek be, köte-
lezővé teszik a heti egy informa-
tika órát, illetve a román nyelv és 
irodalom tantárgyat ezentúl sa-
játos tanterv szerint tanítják a 
kisebbségi oktatásban – íme né-
hány a fontosabb újdonságok kö-
zül az 5–8. osztályosoknak szó-
ló új kerettantervből, amelyet kö-
vetkező tanévtől vezetnek be a 
cikluskezdő ötödik osztályok-
ban. Összegyűjtöttük a főbb vál-
toztatásokat.

Az új kerettanterv szerint kö-
telezővé teszik az általános is-
kola minden tagozatán a heti egy 
informatikaórát, amely eddig op-
cionálisan választható tantárgy-
ként szerepelt. Korábban már 
cikkeztünk róla, hogy több isko-
la informatikai laboratóriumá-
ban is a szükségesnél kevesebb 
számítógép található, így fejtö-
rést okozhat a megfelelő infrast-
ruktúra előteremtése a taninté-
zeteknek. A kerettanterv másik 
lényeges újdonsága, hogy szociá-
lis ismereteket bővítő tantárgya-
kat vezetnek be: ötödik osztály-
ban a gyerekjogi nevelést, hato-
dikban az interkulturális neve-
lést, hetedikben a demokratikus 
nevelést, nyolcadikban pedig a 
gazdasági nevelést. Görbe Péter, 
Hargita megye főtanfelügyelője 
úgy véli, ezek a tantárgyak rend-
kívül hasznosak, ugyanis segítik 
a tanulókat, hogy jobban rálássa-
nak a polgári jogaikra, és megfe-

lelőképpen érvényesíteni is tud-
ják azokat. 

Jobb eredmények 
néhány év múlva?

A magyar anyanyelvű gyere-
kekre nézve a legfontosabb újí-
tás, hogy a román nyelv és iroda-
lom tantárgyat az eddig megszo-
kottól eltérően, már nem anya-
nyelvi szinten tanulják a fiatalok. 
Speciális tankönyv- és tanterv 
szerint oktatják majd őket, ame-
lyek révén inkább a kommuniká-

cióra helyezik a hangsúlyt. A fő-
tanfelügyelő hasznos és szüksé-
ges lépésnek tartja ezt a módosí-
tást, mint mondta, úgy véli, né-
hány év múlva ez a magyar tanu-
lók vizsgákon elért eredményein 
is meglátszik. Emellett, noha to-
vábbra is tanulnak latint az 5–8. 
osztályosok, az eddigitől eltérő-
en a tantárgyat nem nyolcadik-
ban, hanem hetedikben tanítják 
majd. A fizikát hatodik osztály-
tól, kémiát pedig hetediktől ta-
nítják heti két órában. A kötelező 
tantárgyakon kívül új, opcionáli-

san választható órák is az új tan-
terv részét képezik. 

Nagyobb óraszám jövőtől 

A főtanfelügyelő továbbá kö-
zölte, a tanterv bevezetése után 
több időt töltenek majd az isko-
lában a tanulók, ugyanis az új 
kötelező tantárgyaknak köszön-
hetően megnőnek az óraszámok 
is. Az opcionálisan választha-
tó órákat is figyelembe véve ötö-
dik osztályban heti 25–28 közöt-
ti tanórájuk lehet a fiataloknak, 

hatodikban 28–30, hetedikben 
31–33, nyolcadikban pedig 31–
34 közöttire növekedhet a heti 
óraszám. Ez a kisebbségi okta-
tásban pedig még több tanórát 
jelent majd, mivel ott még anya-
nyelv és irodalom, illetve kisebb-
ség- és hagyománytörténet tan-
tárgyak is szerepelnek. A keret-
tantervet a cikluskezdő ötödik 
osztályoktól alkalmazzák, a kö-
vetkező tanévi hat, hét és nyolca-
dik osztályosok az eddigi keret-
tanterv szerint folytatják tanul-
mányaikat. További információk 
az új kerettantervről az oktatá-
si tárca honlapján (www.edu.ro) 
találhatók.

MOLNÁR RAJMOND

Fokozott figyelemmel követik a történéseket a hatóságok

Egyeztetnek a közrend helyreállításáért

A Tölgymező utcai ház az égés után. Több feszültség szikráiból lett háztűz

FOTÓ: BALÁZS KATALIN
A közbiztonság megerősítéséért szervezett április 

6-i tüntetésen Nagy Zoltán polgármester, miután 

a petíciót átvette, ígéretet tett arra, hogy a problé-

mát prioritásként fogják kezelni, és a hatóságokkal 

közösen sürgősen lépéseket tesznek a közrend 

visszaállításáért. Az elmúlt időszak fejleményeiről 

kérdeztük Gyergyószentmiklós első emberét.

Változások a következő tanévtől

Ötödik osztálytól növekednek az óraszámok. Számos újdonságot tartalmaz az új kerettanterv

ILLUSZTRÁCIÓ: NÉMETHI KATALIN

Mi a kerettanterv?

A kerettanterv egy évfo-
lyamonként, tantárgyakra 
lebontva elkészített részletes 
oktatási dokumentum, amely 
egyebek mellett meghatároz-
za a heti órarendet, a tantár-
gyakat és azok követelmény-
rendszerét, vagyis lényegében 
a leadott tananyagot. Ezek 
mellett a kötelező tantárgyak 
óraszámát és az opcionálisan 
választható tantárgyak gya-
koriságát is. A kerettanterve-
ket az oktatási minisztérium 
szakemberei a tanügyi illeté-
kesek bevonásával készítik el.




