
A megyei rendőrség több mint 
115 köbméter faanyagot kobo-
zott el és 20 ezer lejnél nagyobb 
összegű bírságokat rótt ki olyan 
személyekre, akik nem tartot-
ták be a fakitermelésre és  er-
dőgazdálkodásra vonatkozó 
törvényt.

A hónap második hetében a 
rendőrség a Brassói Erdésze-
ti Őrség szakembereivel vég-
zett közös ellenőrzést magán-
személyek, de vállalkozások 
vonatkozásában is azzal kap-
csolatban, hogy miként tart-
ják be a faanyagok szállítá-
sára és eredetigazoló doku-
mentumainak birtoklására vo-
natkozó jogszabályokat. Mint 
ilyenkor szokás, a Görgényi-
havasok körzetében levő or-
szág- és megyei, valamint köz-
ségi és erdei utakon ellenőriz-

ték azokat, akik faanyagot 
szállítottak.

Elsőként egy Szeben megyei 
személyt azonosítottak, egy 
kereskedelmi társaság admi-
nisztrátorát, aki cége révén 
ez év júniusa folyamán több 
kisiklandi magánszemélynek 
szállított faanyagot anélkül, 
hogy eredetigazoló okmányok-
kal rendelkezett volna. Az ad-
minisztrátort ezért 10 ezer lejes 
bírsággal sújtották és  a bizonyí-
tott 97 köbméter fa árának meg-
felelő 9700 lejt elkobozták tőle.

Tyiró faluban, az erdőkiter-
melési út mellett találtak 7,41 
köbméter fenyő-gömbfát. Mivel 
a faanyag tulajdonosa nem ke-
rült meg, ezt a famennyiséget is 
elkobozták és megőrzésre átad-
ták a fancsali erdőkerület egyik 
erdészének.

Ugyanazon a napon azono-
sítottak egy görgényhodáki 31 
éves férfit, aki 7,02 köbméter fe-
nyő-gömbfát szállított egy te-
herautóval, ám a nála levő fu-
varlevélben feltüntetett meny-
nyiség nem egyezett a szállí-
tott fa mennyiségével. A fér-
fit emiatt 10 000 lejre bírságol-
ták, s a teljes szállított fameny-
nyiséget elkobozták és átadták 
a fancsali erdőkerületnek meg-
őrzés végett.

A gernyeszegi 1-es számú vi-
déki rendőrségi körzet rend-
őrei a nagyernyei erdőben talál-
tak rá egy fiatalemberre, aki öt 
darab tölgyfát vágott ki anélkül, 
hogy erre engedélye lett volna. 
A fiatalt megbírságolták, a kivá-
gott fákat pedig elkobozták.

BAKÓ ZOLTÁN

Április elején szembesült 
a marosvásárhelyi Bolyai 
Farkas Gimnázium veze-

tősége azzal a helyzettel, hogy 
az előírt huszonöt helyre 39 
hatévest írattak be az iskola 
nulladik osztályába. Ráadásul 
mindegyiknek a lakcíme a tan-
intézet körzetébe tartozott. Ezek 
után döntött úgy a Bolyai vezető-
sége, hogy kér még egy előkészí-
tő osztályt. Mátéfi István igazga-
tó akkor elmondta, nem célja a 
Bolyainak, hogy más tanintéze-
tek körzetéből „elszippantsa” a 
kicsiket, de a kialakult patthely-
zetet valahogy meg kell oldani-
uk. Sok huzavona után – többek 
között a Római Katolikus Teoló-
giai Gimnázium ügyének megol-
dására is hivatkoztak a tanfel-
ügyelőségen, de arra is kérték 
az igazgatóságot, hogy ellenőriz-
tessék le a gyerekek lakcímeit, 
amelyre nem volt hajlandó a ve-
zetőség –, de végül megoldották 
a túljelentkezés okozta problé-
mát. Szeptember 11-én két elő-
készítő osztállyal indulhatott el 
a tanév a Bolyaiban – tudtuk meg 
Mátéfi Istvántól.

A nagy létszám hátránya

A legrosszabb „forgató-
könyv” értelmében egyébként 

maradt volna a 39 diák a Bolyai 
előkészítőjében, és egy osztály 
indult volna, de ez a megol-
dás egyáltalán nem lett volna 
jó sem a tanulóknak, sem pe-
dig a pedagógusoknak. A nagy 
létszámú osztály hátrányok-
kal jár: nem jut elég idő és fi-
gyelem a gyerekekre, a visz-
szahúzódó kicsik még inkább 
háttérbe szorulnak, a lelki sé-
rülések orvoslására egyálta-
lán nem jutna idő, illetve a mi-
nőségi oktatás rovására me-
het a nagy létszám – fejtette 
ki áprilisban Ferenczi Edit ta-
nítónő, aki idéntől átvette az 
egyik nulladik osztályt. Fejes 
Réka szaktanfelügyelő egyéb-
ként tavasszal  lapunk megke-
resésére aggodalmát fejezte ki 
azért, hogy ekkora túljelent-
kezés állt elő a Bolyaiban. Úgy 
vélte, ez más tanintézetek ro-
vására menne, pedig sok kör-
zeti iskolában dolgoznak még 

ugyanolyan jó pedagógusok, 
mint a Bolyaiban.

Kettőt írattak át

A nulladikba íratott gyereke-
ket a szülők beleegyezésével vá-
lasztották két csoportra – tudtuk 
meg az igazgatótól. „Összesen 
37 gyerek maradt, kettőt írattak 
át más tanintézetbe. Így felmér-
tük a szülők óhaját, és közösen 
döntöttük el, hogy melyik gye-
rek, melyik osztályba kerüljön a 
két induló közül” – hangsúlyoz-
ta az igazgató. Erre azért volt 
szükség, mert sok szülő a tanító 
személye miatt íratta gyerekét 
a Bolyaiba, ezért diszkrimina-
tív megoldásnak bizonyult vol-
na, ha a vezetőség önkényesen 
dönt arról, hogy melyik gyerek 
hová kerüljön. Jelenleg 15 gyerek 
van egyik osztályban, 22 pedig a 
másik nulladikban, és a 36-os, 
illetve 39-es termeket kapták 

meg az iskola legkisebbjei – tet-
te hozzá Mátéfi István. Összesen 
egyébként 39 osztály indulhatott 
el a Bolyaiban. De ettől a tanév-
től még az a 362 tanuló is ide tar-
tozik, akik a Római Katolikus 

Teológiai Gimnáziumban tanul-
tak tavaly. Ők maradtak a régi 
épületükben, de a 2017–2018-as 
tanévben adminisztratív szem-
pontból a Bolyaihoz tartoznak.
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Két előkészítő osz-

tály indulhatott a Bo-

lyai Farkas Gimnázi-

umban ebben a tan-

évben, ugyanis ápri-

lis elején kiderült, szin-

te kétszer annyi hat-

évest írattak be, mint 

ahány hely volt erede-

tileg. Az iskola veze-

tősége ezért még egy 

előkészítőt kért a tan-

felügyelőségtől.

A szülőkkel közösen döntötték el, hogy melyik hatéves melyik nulladikba kerüljön a Bolyaiban

Magyar iskola két előkészítővel

A Bolyai legkisebbjei – szinte negyven hatéves kezdte el itt idén a tanévet
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Az illegálisan birtokolt faanyagot elkobozzák

Szintekre bontva újítanák fel a bentlakást

Benedek Zsolt, a Református Kollégium igazgatója arról számolt 
be lapunknak, hogy folyamatban van azoknak az engedélyeknek a 
beszerzése, amelyek a kollégium bentlakásos szárnyának felújítá-
sához szükségesek. Arra azonban nem tudott pontos választ ad-
ni, hogy mikor látnak neki az épület renoválásához, ugyanis a pol-
gármesteri hivatalnak, a kataszteri hivatalnak, a tűzoltóságnak és 
a műemlékvédelemnek is jóv á kell hagynia a munkálatot. „Amint 
meglesznek az engedélyek, leülünk a kivitelezővel, és megegye-
zünk, hogy szintekre bontva lásson neki a felújításhoz. Az iskola 
épülete telített, de egy-egy emeletnyi osztályt ideiglenesen el tu-
dunk helyezni különböző laborokba, és akkor mindenki délelőtt 
járhatna a munkálatok idején is” – mondta el Benedek Zsolt. A fel-
újítás egyébként a nagyenyedi kollégium mintájára történne, és 
magába foglalná a központi fűtés beszerelését, a mosdók felújí-
tását, a tantermek korszerűsítését, de a nyílászárók cseréjét is – 
tette hozzá az intézményvezető.

Tyiróiakat, görgényhodákiakat és Szeben megyeieket értek falopáson




