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Nem akarnak összevonást
Elutasítják a tanfelügyelőségi javaslatot

• Elutasította Gyer-
gyószentmiklós ön-
kormányzata a tanfel-
ügyelőség javaslatát, 
nem járul hozzá a 
Fogarasy Mihály- és 
a Batthyány Ignác 
középiskola összevo-
násához. Egy átfogó 
felmérést készíttet-
nek, és annak alapján 
stratégiát dolgoznak 
ki a városi iskolaháló-
zat jövőjével kapcso-
latban.

GERGELY IMRE

E gy hete átiratban értesítette 
a városvezetést Görbe Péter 
főtanfelügyelő arról, hogy 

egy friss kormányrendelet szerint 
költséghatékonysági intézkedése-
ket kell bevezetni azoknál a tanügyi 
intézményeknél, ahol a tanulók lét-
száma alapján kiszámított „fejkvó-
ta” értéke nem fedezi a bérköltsége-
ket. Javaslatot is tett: vonják össze a 

két szakközépiskolát, azaz a Foga-
rasy Mihály Műszaki Líceumot és a 
Batthyány Ignác Technikai Kollégi-
umot. Erről személyesen is tájékoz-
tatta Nagy Zoltán polgármestert, 
aki megígérte, hogy hétfőig választ 
adnak a tanfelügyelői javaslatra.

Nem szabad elkapkodni

A képviselő-testület pénteken zárt 
ülésen tárgyalt a kérdésről, és 
egyöntetű álláspont született: nem 
fogadják el a Görbe Péter által meg-
fogalmazott javaslatot. Erről hétfőn 
tájékoztatták a tanfelügyelőséget. 
A polgármester az MPP-frakció 
képviselőjével, Vadász-Szatmá-
ri Istvánnal, valamint az RMDSZ 
frakcióvezetőjével, Erős Leventével 
közös sajtótájékoztatón mondta el, 
hogy nem járulnak hozzá az iskolák 
egybeolvasztásához. Azzal viszont 
egyetértenek, hogy működőképes 
intézmények kellenek, ezért szük-
ség lesz bizonyos változásokra, de 
ilyen horderejű kérdésekben meg-
alapozott számítások hiányában 
nem szabad döntést hozni. 

Határoztak arról, hogy a jövő 
évben megrendelnek egy, a város 
teljes oktatási hálózatát kutató fel-
mérést, a demográfi ai és szocioló-
giai szempontokat is fi gyelembe 
véve. Erre alapozva pedig majd egy 
átfogó stratégiát készítenek. Ha ez 
megvan, akkor születhetnek az in-

tézmények átszervezéséről szóló 
döntések. Ha szükség is lesz vál-
toztatásra, egyáltalán nem biztos, 
hogy az éppen a két szakközépis-
kolát fogja érinteni – hangzott el. 
A polgármester hozzátette, jelenleg 
még arra vonatkozó konkrét szá-
mítással sem rendelkeznek, hogy 
mekkora költségmegtakarítást je-
lentene a „Szaki” és az „Agro” ösz-
szeolvasztása. Egyáltalán nem biz-
tos az sem, hogy ha ez megtörténne, 
a jelenlegi 86, illetve 93 százalékos 
bérköltség-lefedettség 100 százalé-
kossá alakulna. 

Nagy Zoltán hangsúlyozta, a 
két iskola sorsa nemcsak a várost 
érinti, hanem az egész gyergyói 
régiót, hiszen a környező községek 
fi ataljai közül is sokan itt tanul-
nak, ugyanakkor a térség fejlődése 
szempontjából is kiemelten fontos, 
hogy minőségi szakképzés legyen 
Gyergyószentmiklóson. Ezért ko-
moly fejlesztéseket is végeztek a 
tanműhelyek felszerelése érdeké-
ben. Hozzátette, az erre vonatkozó 
törvényt úgy értelmezik, hogy sem 
a tanfelügyelőség, sem az oktatási 
minisztérium nem dönthet iskolák 
összevonásáról a helyi önkormány-
zat beleegyezése nélkül.

Egyöntetű az önkormányzat 
álláspontja a kérdésben
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A No Sugar Egyetlen című dala, il-
letve  a 4S Street együttes Egyszer 

fenn című szerzeménye találtatott a 
legjobbnak a 25 év fölötti, illetve fi ata-
labb zenészek mezőnyében. Egy továb-
bi dobogós díj is Gyergyóba jött: a Ted-
dy Queen a Zűrzavar című számával 
harmadik helyezést ért el a fi atalabb 
korosztály versenyében. „Gyergyó a 
kis Liverpool” – így jellemzi a gyergyó-
szentmiklósi zenei életet Mihály Csa-
ba, a 4S Street együttes billentyűse. 
Úgy látja, „fertőz” a zene ebben a vá-
rosban, sok gyerekben akkora a kész-
tetés, hogy mielőtt szakirányú oktatást 
választana, autodidakta módon tanul 
meg játszani valamilyen hangszeren. 
Szintén nem kevés azoknak a fi atalok-
nak a száma, akik együtteseket alakít-
va próbálnak betörni a zene piacára, 
jellemzően sikerrel.

A díj ugródeszka

Az alig több mint fél éve alakult 4S 
Street együttes a 25 év alatti zenészek 
kategóriájában pályázta meg a kiírást. 
Nem reménykedtek a fődíjban, csu-
pán azt szerették volna felmérni, hogy 
a szakmai értékelés szerint a banda 
hol tart az erdélyi magyar zenei pa-
lettán. „Már azt nagy elismerésként 
éltük meg, hogy a dalunk a döntőbe 
jutott. Hogy éppen ezt választották a 
legszebbnek, ugródeszka számunkra. 
A média érdeklődése, a népszerűsítés 
minden zenekarnak, így nekünk is 
nagyon fontos” – mondta a Székely-
honnak Mihály Csaba. Hozzátette, az 
együttesnek sokat jelentenek az első 
díjjal járó lehetőségek is, a koncert- és 

fesztiválfellépések ajánlatai, illetve, 
hogy részt vehetnek a jövő évi Öröm 
a zene elnevezésű, Kárpát-medence 
szintű tehetségkutatón.

Egy év kihagyás után újra nyertek

A No Sugar együttes másodszorra 
is magáénak tudhatja a legszebb er-
délyi magyar dalt, 2016-ban ugyan-
is Hiszek benned című számukkal 
nyerték el a pályázat első díját profi  
kategóriában. Most az Egyetlenem 
című szerzeményükkel győzedelmes-
kedtek. „Nagyon sok tehetséges em-
ber van mindenhol, de ahhoz, hogy 
működjön egy zenekar, a tehetség ön-
magában nem elég. Össze kell állni, 
egy emberként kell akarni ugyanazt, 
rengeteget kell dolgozni. Ezt látják a 
fi atalok a jelenlegi bandáktól, innen 
vesznek példát. Kisvárosban élünk, 
ahol az emberek ismerik egymást, és 
tanácsokért nem kell messzire menni. 
Nálunk nincs rivalizálás a zenekarok 
között, mi segítjük egymást, és ösz-
tönző hatással is vagyunk egymásra” 
– fogalmaz Bereczky.
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Gyergyóból szólnak a legszebb dalok

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.
Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.

Megjelenik munkanapokon.
Kiadó: Prima Press Kft.
ISSN: 2344-0163

Székelyhon
A GYERGYÓI HÍRLAP

Gyergyószék napilapja, 
az Erdélyi Médiatér Egyesület 

médiaportfóliójának tagja.

Telefon: 0266-361201

• Két kategóriában hirdettek nyertest a Legszebb Erdé-
lyi Magyar Dal pályázat hétvégi díjkiosztóján, mindkét 
első helyezést gyergyói zenekarnak ítélve oda. 

IfiCáfé helyi kezdeményezésekről
Fiatalok számára szervez kávés, teás, ötletelős, gondolatmegosztásos 
rendezvényt pénteken Gyergyószentmiklóson a Gyergyói Közösségi és 
Szociális Erőforrásközpont. A szervezet vezetője, Dániel Botond érdeklődé-
sünkre elmondta, elsősorban azokat a helyi fiatalokat várják, akik szakmai 
kezdeményezésekbe vágnának bele itthon, ehhez nyújt közös ötletelést a 
rendezvény. A résztvevők ismertethetik elképzeléseiket, terveiket, azokhoz 
pedig mások is hozzáadhatják a saját ötleteiket. A második alkalommal 
tartandó IfiCafén a következő kérdéscsoportban járják körbe a témákat: Mi-
lyen problémákat látsz a városodban/községedben? Hogyan tudna a szak-
mád hozzájárulni ahhoz, hogy a település egy jobb, élhetőbb hely legyen? 
Te milyen fejlesztési projektben vennél részt itthon? Mi hiányzik ahhoz, 
hogy szakmai terveidet/projektedet meg tudd valósítani? A lebonyolítással 
kapcsolatosan Dániel Botond elmondta, a kérdések asztalhoz kötöttek, 
a résztvevők az asztalok között vándorolnak, a végére pedig mindenki 
minden kérdésről kifejtheti véleményét. A résztvevők jegyzetelhetnek, ír-
hatnak, illetve rajzolhatnak. A rendezvényről további részleteket a https://
eroforraskozpont.ro/ificafe oldalon találnak, ugyanott lehet regisztrálni is.
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A 4S Street a díjátadó gálán
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