
A túl alacsony gyereklétszám 
miatt egy általános iskolát 
és egy napközit más 
tanintézethez kell csatolni
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• Két oktatási egysé-
get leszámítva való-
színűleg nem lesznek 
tanintézet-összevo-
nások Hargita me-
gyében, legalábbis 
idén nem. Az a kettő, 
amelynél ez elkerül-
hetetlen, nem ren-
delkezik elegendő 
gyereklétszámmal az 
önállóság megtartá-
sához.

H I R D E T É S

Ellenzik az összevonásokat
Két Hargita megyei tanintézet esetében elkerülhetetlen az önállóság megszüntetése
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ATrianonhoz vezet út
L ejárt a Duna Televízió népze-

nei tehetségkutatójának utolsó 
elődöntője is, ebben a műsorban is 
búcsúznunk kellett a marosvásár-
helyi Szöllősi Katalintól, valamint 
a Kalotaszeg Legénytársulattól is. 
Összesen két erdélyi produkció sze-
repelhet majd a Fölszállott a páva 
középdöntőiben.

November elejétől újra követhetjük 
a Duna Televízióban péntek esténként 
a Fölszállott a páva népzenei és nép-
táncos tehetségkutatót. Különleges 
évaddal, a Döntők döntőjével várja a 
nézőket a csatorna, ugyanis idén az 
előző évadok legjobbjai mérik össze 
tehetségüket. A zsűri 48 produkciót hí-
vott vissza az elmúlt öt évad legjobbjai 
közül, ezek péntek esténként tizenket-
tes csoportokban álltak színpadra.

Az utolsó elődöntőben az énekes 
szólisták és énekegyüttesek között sze-
repelt a marosvásárhelyi Szöllősi Kata-
lin, aki jelenleg Budapesten él, ugyanis 
a Szent István Királyi Zeneművészeti 
Szakgimnáziumba jár hegedű szakra. 
A klasszikus zene mellett természe-
tesen a népzene szerelmese is, tavaly 
ismerhettük meg a Fölszállott a pává-

ban. Kalotaszegi népdalokat mutatott 
be péntek este Kata, a zsűri tagjai közül 
Sebestyén Márta Kossuth-díjas énekes 
értékelte, aki szerint Kalotaszeg fensé-
ges asszonyait idézte meg a marosvá-
sárhelyi lány viseletével, éneklésével, 
de Sebestyén Márta szerint „még volna 
mit ezen csiszolni, tanulni”.

Péntek este versenyzett a nép-
táncegyüttesek között a Kalotaszeg 
Legénytársulat is, amelyik a 2017-es 
évad néptáncegyüttes kategóriájá-
nak győztese volt. A mérai fi atalok-
ból verbuválódott csapat Zsuráfszky 
Zoltán szerint mindenki szeme lát-
tára nagyon intenzíven, jól táncol-
ta a legényeseket. „A híres mérai 
táncosokat láthattuk a lábatokban 

megelevenedni. Teljesen élő, mai, 
fantasztikus produkciót mutatta-
tok be” – értékelte a Kossuth-díjas 
táncművész, koreográfus a csapatot. 
Azonban a szavazatok egyik erdélyi 
produkciónak sem bizonyultak elég-
ségesnek, így Szöllősi Katalin és a 
Kalotaszeg Legénytársulat is búcsú-
zott a Duna Televízió színpadától.

A tehetségkutató már a közép-
döntőkkel folytatódik, a 24 legjobb 
produkció két fordulóban, december 
7-én, majd december 14-én mérkőzik 
meg, a döntőre pedig december 21-én 
kerül sor. A különleges évad sajátos-
sága, hogy a továbbjutók sorsa idén 
főként a közönség szavazatain múlik, 
az elődöntőkben a zsűri szabadkár-
tya segítségével két produkciót jut-
tathatott tovább, a középdöntőkben 
már csak egy versenyzővel tehetik 
meg majd ezt. A továbbiakban két er-
délyi produkciónak szurkolhatunk: 
az énekes szólisták, énekegyüttesek 
között a vargyasi Borbáth Szilveszter 
került a középdöntőbe, míg a hang-
szeres szólisták, zenekarok közt még 
a kolozsvári Tokos zenekar van még 
versenyben. (Szász Cs. Emese)

Lejárt a Fölszállott a páva utolsó elődöntője is

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

B eérkeztek a Hargita Megyei 
Tanfelügyelőséghez az ön-
kormányzatok álláspontjai a 

tanfelügyelőség által javasolt isko-
la- és napközi-összevonásokról. Az 
oktatási tárca által elvárt költség-
csökkentések érdekében a megye 
városaiban, továbbá négy olyan 
község – Csíkszentgyörgy, Gyergyó-
ditró, Gyimesközéplok és Gyimes-
felsőlok – esetében is felmerült az 
összevonások lehetősége, amelyek-
ben egynél több jogi személyiség-
gel rendelkező tanintézet működik. 
A hivatalos visszajelzések szerint 
a nem kötelező érvényű ajánlással 
a szóban forgó önkormányzatok 

többsége nem ért egyet. „Az ön-
kormányzatok különböző okokból 
nem akarnak idén összevonásokat. 
Valószínűleg nem erőltetjük, de két 
tanintézetben muszáj lesz tennünk 
valamit, mert azokban a gyereklét-
szám háromszáz alatt van” – vázol-
ta a helyzetet Görbe Péter Hargita 
megyei főtanfelügyelő.

Életképes struktúrákat 
szeretnének

A két említett oktatási egység a szé-
kelykeresztúri Mesevár napközi, il-
letve a balánbányai általános iskola. 

Utóbbiba mintegy 270 gyerek jár, te-
hát a létszám nem sokkal, de az ön-
álló jogi személyiséghez szükséges 
háromszáz alatt van. Székelykeresz-
túron öt önálló jogi személyiséggel 
rendelkező tanintézet működik, azok 
közül kell egynek megszűnnie – 
mondta a főtanfelügyelő. Hozzáfűz-
te, szeretné, ha az önkormányzattal 
közösen olyan négy struktúrát tud-
nának kialakítani, amely egyenként 
négyszáznál nagyobb gyereklét-
számmal rendelkezik, hogy a tanu-
lók fogyatkozását számításba véve is 
évekig biztonságosan működhesse-
nek. „Ezen a két településen nem is 

az van, hogy nem akarják (az össze-
vonást, szerk. megj.), hanem hogy 
nem tudtak még döntésre jutni arról, 
miként szervezzék át az iskolaháló-
zatot” – fogalmazott Görbe Péter.

Közösen keresik a megoldást

A főtanfelügyelő arról is beszámolt, 
hogy a nagyobb településeken – pél-
dául Székelyudvarhelyen, Csíksze-
redában – a tanintézetek rendelkez-
nek megfelelő gyereklétszámmal, 
de esetükben is fi nanszírozási 
gondok vannak. Így tehát távolról 
sincs megoldva a helyzet. „Ha nem 

alakulnak jó irányba a költségvetési 
problémák, akkor továbbra is gond-
jaink lesznek. Az nem megoldás, 
hogy két-három havonta egy nagyot 
vitatkozunk a minisztériummal. 
Valahogyan találnunk kell egy meg-
oldást” – mondta a főtanfelügyelő, 
hozzáfűzve, hogy ennek érdekében 
tartják a kapcsolatot az önkormány-
zatokkal, mert csak közösen tudnak 
életképes alternatívákat találni.

Az évad sajátossága, 
hogy a továbbjutók sor-
sa idén főként a közön-
ség szavazatain múlik.




