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Tizenöt Hargita megyei is-
kolában kell bepótolni még 
ebben a hónapban a peda-

gógusok vizsgabojkottja miatt 
elmaradt képességfelmérő pró-
bákat. A Hargita Megyei Tanfelü-
gyelőséggel pénteken átiratban 
közölte az oktatási minisztéri-
um, hogy az elmaradt vizsgákat 
március vége előtt meg kell szer-
vezni – tájékoztatott Görbe Péter 
Hargita megyei főtanfelügyelő. 
„Csak annyit közöltek, hogy a 

hónap végéig intézkedjünk, hogy 
legyen meg. Megbeszéljük a me-
gyei bizottságban, és aszerint 
rögzítjük a vizsgák menetrend-
jét” – magyarázta. A próbavizs-
gák időpontjáról ugyan még nem 
döntöttek, de az már biztos, hogy 
nem hétvégén fogják bepótol-
ni. Ez viszont nehezíti a vizsgák 
megszervezését, ugyanis nehéz 
beiktatni a tanrendbe a jövő hé-
ten kezdődő próbaérettségik mi-
att. „Meg kell néznünk, hogyan is 

van a próbaérettségi menetrend-
je, hogy a kettőt tudjuk egymás-
tól függetlenül megszervezni” 
– fogalmazott a főtanfelügye-
lő. Kérdésünkre azt is elmond-
ta, hogy kissé felborul majd a 
szokásos tanrend azokban a 
tanintézetekben, ahol pótolni 
kell a képességfelmérő vizsgá-
kat. „Tizenötről tudok, ahol nem 
tartottak meg minden vizsgát, 
remélem, nincs több ennél” – 
fűzte hozzá.

Eredménytelen volt a bojkott

Az oktatásban dolgozók érdek-
védelmi szervezete, a Tanügyi 
Szabad Szakszervezet (FSLI) 
a fővárosban, a munkaügyi mi-
nisztérium épülete előtt febru-
ár második felében megtartott 
sztrájkőrségek után döntött úgy, 
hogy bojkottálják a képességfel-
mérő próbavizsgákat, így tilta-
kozva az új bértörvény negatív 
hatásai miatt. Noha az előzetes 

bejelentések szerint ebbe orszá-
gosan 1100 tanintézetben egyez-
tek bele a pedagógusok, végül 
mindössze öt megyében ösz-
szesen 25 iskolában bojkottál-
ták a képességfelmérőt az első 
vizsganapon, többségében – ösz-
szesen 14 iskolában – Hargita 
megyében. 

A tiltakozással a Tanügyi Sza-
bad Szakszervezet főként az új 
bértörvény negatív hatásainak 
kiküszöbölését szeretné elérni, 
ugyanakkor azt, hogy a március 
elsejétől elrendelt béremelések-
nek ne legyen feltétele a leépítés 
és iskolák összevonása. Követe-
lik továbbá a fejkvótaalapú finan-
szírozás növelését, a különféle 
pótlékok kiszámítási módjának 
rendezését. Azt is szeretnék el-
érni, hogy a pedagógusok saját 
kérésükre a nyugdíjkorhatár be-
töltése előtt három évvel nyugdíj-
ba vonulhassanak járandóságuk 
csökkenése nélkül. Bár azt még 
nem tudni, hogy a szakszerve-
zet a korábbi bejelentések szerint 
valóban kiterjeszti-e a bojkot-
tot a március 19–22. között zajló 
próbaérettségire, az már biztos, 
hogy Hargita megyében nem 
szervezik meg a tiltakozást – kö-
zölte lapunkkal múlt héten Kocs 
Ilona. Az érdekképviselet Hargita 
megyei területi vezetője ezt azért 
nem vállalja, mert a múlt héten 
lezajlott akcióból kihátráltak az 
ország többi részében.

SZÉCHELY ISTVÁN

A próbaérettségi miatt nehézkes az elmaradt képességfelmérők megszervezése

Bepótolják a próbavizsgákat

Nőnapi verses-dalos-játékos 
köszöntésükkel vasárnap a kisdi-
ákok, hétfőn az óvodások szerez-
tek vidámító perceket a déd- és 
nagymamáknak. A székelyud-
varhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző 
Pénztára (NYÖP) kultúrcsoport-
jának vendége volt Gálfi Árpád 
polgármester és Balog Róbert 
nosztalgiadal-énekes is.

A Küküllő vendéglőben néhány 
jelen lévő férfitársa nevében Ba-
lázs Árpád kultúrfelelős kifejez-
te nagyrabecsülését a népes női 
közönségnek. Kiemelte, a nő is 
olyan, mint a virág, meghálálja a 
gondoskodást. Az évenkénti jeles 
napot adósságtörlesztésnek érzi, 
amikor kivételes bánásmódban 
részesülhetnek az édesanyák, 

a nagymamák, „akik nélkül él-
ni nem lehet”. „Mi a nő nekünk? 
Az egész világ – maga a szünte-
len változás. Az anya, akinek tes-
tén át e világba léptünk, az első 
és végtelen önfeláldozás. Ahogy 
Jókai Mór, városunk díszpol-
gára mondta: a nők tudnak lát-
ni anélkül, hogy odanéznének” 
– hangzott el a köszöntésben. A 
kultúrfelelős azt kívánta, legye-
nek mindig szépek és végtelenül 
boldogok.

Köszönet az élményekért

A Palló Imre Zene- és Képző-
művészeti Szakközépiskola 3. 
A osztályosainak műsora előtt 
Nagy Enikő tanító felidézte a 
NYÖP kultúrcsoportjával való 
többszöri szereplés és a közös 
játék emlékeit: az együtt töltött 
órákban a vidámság mellett a na-
gyiktól a régebbi idők vissza nem 
térő valóságát is megismerhet-
ték a gyermekek. Megköszönte 
a sok örömet és az együtt meg-
élt élményeket. Utána különleges 
köszöntődalokkal és strófákkal 
ajándékozták meg az ünnepel-
teket, majd átnyújtották a szere-
tet virágait. A továbbiakban Balog 
Robi zenész-énekes nosztalgia-
slágerekkel örvendeztette meg 

a nőnapozókat, akik együtt dú-
dolták az ismert, fiatal éveikre 
emlékeztető dallamokat. Az ün-
nepi műsor a NYÖP Páll Gyula 
Kórusának háladalaival ért vé-
get – László Judit karnagy ve-
zényletével Bartók-, Kodály- és 
Bán Mik lós-kórusművekkel kö-
szönték meg a nőnapi jókíván-
ságokat. Az ünneplést fokozta a 
finom vacsora, a vidámító dalla-
mok és Gálfi Árpád polgármester 
érkezése, akit táncba is vittek az 
ünnepeltek, majd az asztaloknál 
megbeszélhették vele ügyes-ba-
jos dolgaikat.

Hétfőn a NYÖP klubtermében a 
Napsugár óvoda nagycsoportosai 
verses, dalos, népi gyermekjáté-
kos műsorral szórakoztatták a 
kultúrcsoport tagjait, és köszön-
tésül saját készítésű üdvözlőla-
pokkal kedveskedtek.

Simon Balázs-emlékkiállítás

Március 15-én, csütörtökön 
délelőtt tizenegy órakor a Nyug-
díjasok Önsegélyző Pénztárának 
klubtermében, a Bethlen Gábor 
utca 9. szám alatt Simon Balázs-
emlékkiállítás nyílik. Minden 
érdeklődőt szívesen várnak – 
tudtuk meg Balázs Árpád kultúr-
felelőstől. (MOLNÁR MELINDA)

Még ebben a hónapban 

be kell pótolni az elma-

radt képességfelmérő 

próbavizsgákat azok-

ban a tanintézetekben, 

ahol bojkottálták a 

tiltakozó pedagógusok. 

A Hargita Megyei Tan-

felügyelőség számára 

a jövő héten kezdődő 

próbaérettségik nehezí-

tik az elmaradt vizsgák 

megszervezését.

Nők nélkül élni nem lehet

A gyermekek meghatották és mosolyra hangolták a nagymamákat

Vizsga vizsgát ér. Egymásra torlódhat a próbaérettségi és a képességfelmérő próbavizsga ott, ahol pótolni kell
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Idén is lesz HINTA

A U-Hub Udvarhelyszéki IT&C 
Közösség és az ErGo Egyesület 
ebben az évben is megrende-
zi a Hargitai Informatikusta-
lálkozót és Dan Dumitrescu 
Emléktábort. A szakmai tábort 
március 22. és 25. között tart-
ják a Madarasi Hargitán. A cél 
találkozópontot biztosítani 
az informatikusközösségnek: 
egyetemi hallgatóknak, okta-
tóknak, fejlesztőknek, cégek és 
IT-tömörülések képviselőinek. 
Érdekes témák kerülnek te-
rítékre: szó lesz a mester-
séges intelligenciáról (gépi 
tanulásról, generatív képal-
kotásról, önvezető autókról), 
IoT-technológiákról és további 
szakmai aktualitásokról. Ezen-
kívül a helyi IT-közösségek 
(U-Hub, IT Plus-klaszter) és 
cégek is bemutatják program-
jaikat, ajánlataikat. A meghívott 
előadók egyetemi oktatók, cég-
vezetők, tapasztalt szoftverfej-
lesztők. A szakmai hétvégén ki-
rándulás, sízés, koncert és buli, 
valamint további közösség-
építő programok is lesznek. A 
táborra az edu.codespring.ro/
hinta címen lehet jelentkezni, a 
határidő március 14-e. Diákok 
számára a szervezők kedvez-
ményes részvételi lehetőséget 
biztosítanak.
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