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Több száz lejt kell fordítani a családi büdzséből az iskolába készülő gyermekekre

Költséges a tanévkezdés

400185 – K o lozs vár, 
Onisifor Ghibu (volt Eper jes) utca 14. szám 

Telefon: 0264-455959 
Fax:  0264-455969 
E-mail: kronika@kronika.ro

Elő fi zet ni a  s zer kesz tő ség ben, 
a ma gán l ap ter jesz tő cé gek nél 

és a  he lyi p os ta hi va tal ok nál l e het. 
Pos tai r e gi o ná lis k a ta ló gus szá mok: 
Bu ka rest – 14201, Bras só – 15007, 

Kolozs – 14009, Temes – 13107. 
Elő fi ze té si d íj 2 5 l ej/hó nap.
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A Kró ni ka b ár mely r é szé nek má so lá sá val 
és a lap t er jesz té sé vel k ap cso la tos min-
den jo g f enn tart va. 
Ti los a lap e lekt ro ni kus tá ro lá sa, f el dol-
go zá sa é s ér té ke sí té se a ki adó ír á sos 
hoz zá já ru lá sa né l kül. 
A lap ból é r te sü lé se ket át  ven ni c sak 
a Kró ni ká ra va ló hi vat ko zás sal le  het.

Hon lap: www.kronika.ro

Megjelenik munkanapokon. 
Fe le lős Ki adó: Príma Press Kft.
(535600 Székelyudvarhely, Szentimre u. 17., 
tel.: 0266-218361)
ISSN: 1454-7821

Lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult 

Ve ze tő s zer kesz tő:
Ros tás Sza bolcs

Ügyvezető: Szőke László

Lap szer kesz tők: 
Ba logh Le ven te, Pá va Ador ján 

Rovatvezető: 
Bá lint Esz ter ( er dé lyi tu  dó sí tá sok,
gaz da ság) 

Rovatszerkesztők: 
Ba logh Le ven te ( po li ti ka), 
Kiss Ju dit (kultúra, élet mód), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (sport), 
Bede Laura (színes világ),
Gräf Bo tond ( szol gál ta tás, m ű sor)

Tu dó sí tók: 
Bí ró Blan ka 
(Sep si szent györgy – 0 726-720387), 
Szucher Er vin 
(Ma ros vá sár hely – 0 726-720403), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka 
(Nagy vá rad – 0 726-720292)

Ol va só szer kesz tő: Ja kab Már ta

Képszerkesztő: Biró Ist ván

Mar ke ting me ne dzser: 
Szatmári Bence (0726-720280)

Lap terv: Elekes Zsolt, Szabó Zsolt

Nyo más: Garamond Kft., Kolozsvár

Ter jesz tés: 
0264-455959
0266-218361 (Hargita megye)
0265-260170 (Maros megye)

ORSZÁGOS MAGYAR KÖZÉLETI  NAPILAP

1 hónap                  25 lej

3 hónap                    70 lej

6 hónap                  140 lej

12 hónap                280 lej

Átlagosan 250 lejbe kerül egy 
gyermek számára az isko-
lakezdés Romániában – de-

rül ki egy friss felmérésből. Az ál-
talunk megkérdezett szülők sze-
rint a jövő heti tanévkezdés külö-
nösképpen az évadkezdő osztá-
lyosoknál jár nagyobb kiadással, 
hiszen egy elsős számára meg-
felelő iskolatáskát kell vásárolni, 
de az egyenruhára, a tornaórához 
szükséges kellékekre is pénzt kell 
fordítani. Az egyik marosvásárhe-
lyi papírüzletben Nagy Edit elsős 
kislányával vásárolgatott. A kivá-
lasztott márkás iskolatáska 280 
lejbe került, a tanítónő által össze-
írt tanszerek 165 lejbe. A könyves-
boltként is működő papírüzletben 
az eladóktól megtudtuk, hogy na-
gyon sokan csak nézelődnek, fel-
mérik az árakat, a nagy vásárlás 
hét végére várható. A füzetek ára 
1–2,5 lej között váltakozik, a na-
gyobb méretűek 5 lej körüliek. Egy 
radír 2–5 lej, a grafitceruzák da-
rabonként 1,5–3 lej, a színes ceru-
zák 6–12–32 kiszerelésben talál-
hatóak, a 32 darabos ceruzák el-
érhetik a 60 lejt. Egy toll 15 lejtől 
kezdődik, a tolltartók üresen 10, 
teli akár 40 lejesek. A ruházatot il-
letően a tréningek a legkelendőb-
bek ilyenkor, egy nadrág a nagy-
áruházakban 30–50 lej között van, 
az orosz piacon pár lejjel olcsóbb. 
A sportcipők ára nagyon változó, 
általában 50 lej felett már lehet ta-
lálni olyan minőséget, amely nem-
csak tornaórákon, hanem minden-
nap használható.

Tanügyi menetrend

Egyébként a szeptember 10-től, 
hétfőtől kezdődő tanév első sze-
meszter 2019. február 1-jéig tart, 
a második pedig február 11-én 
kezdődik, és június 14-én ér vé-
get. Négy vakáció lesz a követke-
ző tanévben is: a téli szünidő de-
cember 22-től január 13-ig tart, a 
félévközi szünet február 2-től 10-
ig, a tavaszi vakáció április 20. és 
május 5. között lesz a 2018/2019-
es tanévben, a nyári pedig június 
15-től szeptember 15-ig. Az ele-
mi osztályok tanulói ugyanakkor 
egyhetes pluszvakációt is kapnak, 
október 27. és november 4. kö-
zött nem kell majd iskolába járni-
uk. A középiskolások az érettségi 
miatt korábban, május 31-én feje-
zik be a tanévet, a nyolcadikos di-
ákok pedig június 7-én. Az Isko-
la másként elnevezésű országos 
program öt egymást követő mun-
kanapot ölelhet fel, és mindegyik 
tanintézmény eldöntheti, hogy mi-
korra időzíti október 1-je és 2019. 
május 31-e között. A törvény által 
megszabott munkaszüneti napo-
kon nem lesz tanítás: október 5-ét 
(az oktatás nemzetközi napját), jú-
nius 5-ét (a pedagógusok napját) 
és június 1-jét (a nemzetközi gyer-
meknapot) különféle programok-
kal, rendezvényekkel ünnepelhe-
tik meg a tanintézetek és tanfel-
ügyelőségek – írja elő a vonatko-

zó miniszteri rendelet. Különben 
Valentin Popa oktatási minisz-
ter Hargita megye két iskolájában 
nyitja meg a tanévet hétfőn: a csík-
szeredai Octavian Goga Főgimná-
zium kilenctől kezdődő ünnepsé-
gén, illetve a csíkszentdomokosi 
Márton Áron Általános Iskola ti-
zenegy órától kezdődő tanévnyi-
tóján.

Egészségügyi gondok

Bár tavalyhoz képest javult a hely-
zet, még mindig sok az olyan ok-
tatási intézmény, amelyik a tanév 
megkezdése előtt nem rendelke-
zik egészségügyi engedéllyel. Er-
délyben is vannak olyan iskolák, 
ahol hiányzik a vezetékes víz, a 
mosdó pedig az épületen kívül ta-
lálható. Hargita megyében az okta-
tási intézmények többsége rendel-
kezik egészségügyi működési en-
gedéllyel, így az iskolák és óvodák 
mindegyikében elkezdődhet a ta-
nítás szeptember 11-én. A Hargi-
ta Megyei Népegészségügyi Igaz-
gatóság a közelmúltban ellenőrzé-
seket végzett a megye 519 oktatá-
si egységében, és közülük 493-nak 
megadták az egészségügyi műkö-
dési engedélyt. Az intézmény je-
lentése szerint a leggyakoribb hi-
ányosságot a vezetékes víz jelen-
ti az engedéllyel nem rendelkező 
oktatási intézményekben, amelyek 
többsége kis vidéki általános isko-
la vagy óvoda. Ezek egy részében 
még kerti vécét használnak, továb-
bá vannak olyanok, amelyekben 
már kiépítették az angolvécével el-
látott mosdókat, ám az épületben 
még nincs vezetékes víz. Hasonló 
a helyzet Fehér megyében is, ahol 
501 oktatási intézményből 427 ren-
delkezik egészségügyi működé-

si engedéllyel. Kolozs megyében 
80 iskola kezdi az új tanévet úgy, 
hogy nem rendelkezik a megfelelő 
engedélyekkel, míg Temes megyé-
ben pedig három vidéki iskolában 
nincs vezetékes víz, illetve a WC 
az udvaron található.

Felesleges iskolai igazolások

A tanév elején igazolások száza-
it kell kiállítaniuk a háziorvosok-
nak, ami feleslegesen terheli őket. 
Seres Lucia, a háromszéki házior-
vosok egyesületének elnöke elmond-
ta, az oktatási és az egészségügyi 
minisztérium közti megállapodás 
értelmében a bizonylatokat az iskola-
orvosoknak kell kiállítaniuk, de sok 
tanintézetben nincs ilyen, így végül 

a feladat nagy része mégis a házior-
vosokra marad. Csak Kovászna me-
gyében több mint 30 ezer óvodás és 
iskolás szerepel a nyilvántartások-
ban, miközben 103 háziorvos és öt is-
kolaorvos dolgozik. A háromszéki or-
vos ugyanakkor emlékeztetett, évek 
óta küzdenek azért, hogy megváltoz-
tassák az iskolai igazolások rendsze-
rét, hiszen ezek így ebben a formában 

teljesen értelmetlenek. „A tanév ele-
jén megvizsgáljuk a gyereket, és leír-
juk, hogy az egész évben járhat óvo-
dába, részt vehet a tornaórákon. Egy 
év alatt sok minden változhat. Akkor 
kellene igazolást kiállítani, ha a gye-
reknek valamilyen betegsége van” – 
részletezte Seres Lucia. Hiába pró-
bálkoznak, hogy a rendszert módo-
sítsák, a különböző minisztériumok 
válaszra sem méltatják őket.  

Tanévkezdés Csaba testvérrel

Idén is több mint háromszáz kis 
zarándok indul a tatárdombi isko-

lakezdés előtti szentmisére hálát 
adni, Isten áldását kérni az új tan-
évre. A szeptember 8-án 11 órától 
kezdődő szentmisén Böjte Csaba 
ferences szerzetes mond szentbe-
szédet, a gyerekek az alfalvi Do-
mokos Kázmér napközitől indul-
nak a szentmisére. „Ez a domb 
számunkra, székely fiatalok, fel-
nőttek számára az éberség, a vir-
rasztás, az élet nehézségeire való 
felkészülés szimbóluma is. Nem 
szabad naivak legyünk, gond, ne-
hézség mindig volt és mindig lesz. 
Mindenki életében van vihar, zá-
por, megpróbáltatás, de ha éle-
tünket sziklára építjük, ha felké-
szülünk a mindennapi kisebb-na-
gyobb kihívásra, akkor életünk 
nem tragédiába, hanem diadal-

mas győzelembe fog torkollni. Az 
iskolaév elején évről-évre össze-
gyűlünk, hogy imádságos szere-
tettel készüljünk a hosszú tan-
évre, hogy tudatosítjuk magunk-
ban, hogy bármennyi nehézség 
is van előttünk, mi együtt, egy-
más kezét fogva, Isten gondvi-
selő szeretetében bízva képe-
sek vagyunk legyőzni minden 

akadályt. A Szent Ferenc Alapít-
vány Gyergyó-medencei otthona-
iban tanuló diákok tanévnyitójá-
ra nagy-nagy szeretettel hívjuk a 
medence minden gyermekét, fia-
talját, felnőttjét. Gyertek, imád-
kozzunk együtt, kérjük a jó Isten 
áldását drága diákjainkra, bölcs 
tanárainkra, és a gyermekeink 
szüleire, családjára, hogy a 2018–
19-es tanév mindannyiunknak 
örömteli, eredményes, áldott le-
gyen!” – áll a Csaba testvér által 
megfogalmazott meghívóban. 

MUNKATÁRSAINKTÓL 

Bár hétfőn megtöltik a diákok a romániai iskolákat, 

még mindig sok az olyan oktatási intézmény az or-

szágban, amelyik nem rendelkezik egészségügyi en-

gedéllyel. A hétfőn kezdődő iskolai tanévben 34 okta-

tási hét lesz, amely 168 munkanapnak felel meg. 

Tanszerkavalkád. Egy toll 15 lejtől kezdődik, a tolltartók üresen 10, teli akár 40 lejbe kerülhet

A leggyakoribb hiányosságot a vezetékes víz jelenti az 
engedéllyel nem rendelkező oktatási intézményekben, 
amelyek többsége kis vidéki általános iskola vagy 
óvoda. Ezek egy részében még kerti vécét használnak.

FOTÓ: VERES NÁNDOR/ARCHÍV




