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Még ebben a hónapban be kell pótolni az elma-

radt képességfelmérő próbavizsgákat azokban 

a tanintézetekben, amelyekben bojkottálták eze-

ket a tiltakozó pedagógusok. A Hargita Megyei 

Tanfelügyelőség számára a jövő héten kezdő-

dő próbaérettségik nehezítik az elmaradt vizsgák 

megszervezését.

Tizenöt Hargita megyei isko-
lában kell bepótolni még eb-
ben a hónapban a pedagógu-

sok vizsgabojkottja miatt elma-
radt képességfelmerő próbákat. 
A Hargita Megyei Tanfelügyelő-
séggel pénteken átiratban közöl-
te az oktatási minisztérium, hogy 
az elmaradt vizsgákat március 
vége előtt meg kell szervezni – 
tájékoztatott Görbe Péter, Hargi-
ta megyei főtanfelügyelő.

Hétvégén fogják bepótolni

„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 próbavizsgák 
időpontjáról ugyan még nem dön-
töttek, de az már biztos, hogy nem 
hétvégén fogják bepótolni azokat. 
Ez viszont nehezíti a vizsgák meg-
szervezését, ugyanis nehéz beik-
tatni azokat a tanrendbe a jövő hé-
ten kezdődő próbaérettségik mi-
att. „Meg kell néznünk, hogyan is 
van a próbaérettségi menetrend-
je, hogy a kettőt tudjuk egymástól 
függetlenül megszervezni” – fo-

galmazott a főtanfelügyelő. Kérdé-
sünkre azt is elmondta, hogy kis-
sé felborul majd a szokásos tan-
rend azokban a tanintézetekben, 
amelyekben pótolni kell a képes-
ségfelmérő vizsgákat. „Tizenöt-
ről tudok, ahol nem tartottak meg 
minden vizsgát, remélem, nincs 
több ennél” – fűzte hozzá.

Eredménytelen volt a bojkott

Az oktatásban dolgozók ér-
dekvédelmi szervezete, a Tan-
ügyi Szabad Szakszervezet 
(FSLI) a fővárosban, a munka-
ügyi minisztérium épülete előtt 
február második felében meg-
tartott sztrájkőrségek után dön-
tött úgy, hogy bojkottálják a ké-
pességfelmérő próbavizsgákat, 
így tiltakozva az új bértörvény 
negatív hatásai miatt. Noha az 
előzetes bejelentések szerint eb-
be országosan 1100 tanintézet-
ben egyeztek bele a pedagógu-
sok, végül mindössze öt megyé-
ben összesen 25 iskolában boj-
kottálták a képességfelmérőt az 
első vizsganapon, többségében – 
összesen 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. Követelik 
továbbá a fejkvóta alapú finanszí-
rozás növelését, a különféle pótlé-

kok kiszámítási módjának rende-
zését. Azt is szeretnék elérni, hogy 
a pedagógusok saját kérésükre a 
nyugdíjkorhatár betöltése előtt há-
rom évvel nyugdíjba vonulhassa-
nak járandóságuk csökkenése nél-
kül. Bár azt még nem tudni, hogy a 
szakszervezet a korábbi bejelenté-
sek szerint valóban kiterjeszti-e a 
bojkottot a március 19–22. között 

zajló próbaérettségire, az már biz-
tos, 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 le-
zajlott akcióból kihátráltak az or-
szág többi részében.

SZÉCHELY ISTVÁN

A próbaérettségi miatt nehézkes az elmaradt képességfelmérők megszervezése

Bepótolják a próbavizsgákat

Vizsga vizsgát ér. Egymásra torlódhat a próbaérettségi és a képességfelmerő próbavizsga ott, ahol pótolni kell

Pályázati lehetőség civil szervezeteknek
Gyergyószentmiklós önkor-

mányzata meghirdette a civil szer-
vezeteknek szóló pályázati kiírá-
sát. A közérdekű programok tá-
mogatására összesen 527 ezer lejt 
szánt idén a város, és öt kategóri-
ában lehet támogatást igényelni. 
Pályázni lehet kulturális, ifjúsági, 
sport, turisztikai és szociális prog-
ramok szervezésére.

Idén is pályázatot írt ki ci-
vil szervezetek támogatására a 
gyergyószentmiklósi önkormány-
zat, a keretösszeg kevesebb, mint 
a tavaly. 

Turisztikai programokra 60 
ezer lejes a keret, csupán ezen ka-
tegória esetében növekedett az ösz-
szeg a tavalyhoz képest, amikor 
összesen 30 ezer lejre pályázhat-
tak a szervezetek. A szociális ága-
zatban tevékenykedő egyesületek 
10 ezer lejre pályázhatnak, akár-
csak 2017-ben. 

Kulturális programok, rendez-
vények támogatására 45 ezer lejt 
szánnak, ifjúsági rendezvényekre 
pedig 36 ezer lejt. Sporttevékeny-
ségeket idén 375 ezer lej érték-
ben támogat a város. Az előző év-
hez képest mindhárom kategória 

esetén csökkenés tapasztalható, 
idén néhány ezer lejjel kevesebbet 
hagytak jóvá.  

Lényeges dolgok

Az első és legfontosabb tud-
nivaló, hogy a pályázó csak 
Gyergyószentmiklóson bejegyzett 
szervezet lehet, vagy olyan, mely 

a város területén folytatja tevé-
kenységét. A polgármesteri hivatal 
munkatársai felhívják a pályázók 
figyelmét, hogy részletesen olvas-
sák át az útmutatót, és figyelme-
sen töltsék ki az űrlapot, hogy tisz-
tában legyenek az igénylés és az 
elszámolás feltételeivel egyaránt. 

Fontos azt is tudni, hogy az ön-
kormányzat egy adott program 
költségének legtöbb 90 százalékát 
állja, a többit a pályázó szervezet-
nek önrészként kell biztosítania. 
Az elszámolást a támogatott prog-
ram lezárását követő 30 napon be-
lül köteles benyújtani a pályázó a 
polgármesteri hivatal illetékes iro-
dájában.

A civil szervezetek vezetői a 
pályázati kiírásokat, a kitölten-
dő űrlapokat valamint az útmu-
tatót a város honlapján, a www.
gyergyoszentmiklos.ro címen, 
vagy a városháza ügyfélfogadójá-
ban találják meg, ahol bővebb in-
formációt is kérhetnek. 

A pályázatok leadási határideje 
április 11., az elbírálás május 4-ig 
tart, és ezt követően értesítik a si-
keresen pályázókat.

BARICZ-TAMÁS IMOLA

Idén is támogatják a  szervezeteket
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Aknagránátokat találtak Salamáson

Robbanóeszközöket találtunk az 
udvaron – így értesítették kedd 
délelőtt Gyergyósalamásról a 112-
es sürgősségi hívószámon a tűz-
oltóságot.Három fel nem rob-
bant, 82 milliméteres világhábo-
rús aknagránátot találtak csator-
názási munkálatok közben egy 
gyergyósalamási lakóház udvarán. 
A helyszínre a Hargita megyei tűzoltóság pirotechnikai egysége vonult 
ki, hogy a robbanóeszközöket kiemeljék, elszállítsák, majd biztonságos 
helyen egy későbbi megsemmisítésig tárolják. A megyei tűzszerész-
alakulatnak ez volt az idei első bevetése – számol be a tűzoltóság.

Árusok jelentkezését várják a húsvéti vásárra

A Hagyományos és Helyi Termékek Kiállítása és Vására sorában idén is 
megrendezésre kerül a húsvéti vásár Gyergyószentmiklóson, március 
31-én, nagyszombaton, a zöldségpiacon. Az árusítani szándékozó ter-
melők március 23-ig jelentkezhetnek a 0784–258.441-es telefonszá-
mon vagy a kulkapcsolatok@gyergyoszentmiklos.ro e-mail címen.

Vízszakértő előadása

Ha valaki szeretné tudni, hogy miért nem tud sok vizet inni naponta, 
hogy egyik fajta víz miért öregít és miért fiatalít a másik, vagy hogyan 
hat a lúgos víz a sejtjeinkre, válaszokat kaphat a Védjük amíg van cí-
mű programsorozat keretén belül szervezett előadáson. Az Arbor 
szövetség valamint a gyergyószentmiklósi Szent István plébánia 
meghívottja, Kovács Zoltán vízszakértő ma este 7 órától tart előadást 
Gyergyószentmiklóson a Szent István plébánia nagytermében.




