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Szigorított  beiratkozás
Megszünteti a szakminisztérium a túl korai iskolakezdést

• Hétfőn kezdődik az 
előkészítő osztályba 
való beiratkozás első 
szakasza. Bár sokáig 
úgy tűnt, a beiratko-
zás módszertanában 
nem történt változás, 
tegnap kiderült, hogy 
szigorítottak: idén ki-
zárólag azokat a gye-
rekeket lehet iskolába 
íratni, akik december 
31-éig betöltik hatodik 
életévüket.

S Z Á S Z  C S .  E M E S E

Március 4–22. között zajlik 
az előkészítő osztályokba 
való beiratkozás első sza-

kasza. A módszertan szerint az is-
kolák azokat a gyerekeket fogadják, 
akik 2019. augusztus 31-éig betöltik 
hatodik életévüket, illetve szülői ké-
résre azokat is, akik 2019. december 
31-éig lesznek hatévesek és a pszi-
choszomatikus felmérés alapján 
alkalmasak az iskolakezdésre. A 
tavalyi évhez képest változás, hogy 
tegnap a tanfelügyelőségek kaptak 
egy átiratot, amely felhívja a fi gyel-
met arra, hogy kizárólag azokat a 
gyerekeket lehet iskolába íratni, 
akik az év végéig betöltik hatodik 

életévüket. Ez változás a korábbi 
gyakorlathoz képest, ugyanis ed-
dig, ha a szülő nagyon akarta és a 
gyerek átment a pszichoszomatikus 
vizsgán, felvették első osztályba a 
később született gyerekeket is – tud-
tuk meg Galaczi Hajnaltól, az elemi 
osztályokért felelős Hargita megyei 
tanfelügyelőtől. „Azt gondolom, ez 
a szigorítás jó, mert jelenleg ötéve-
sek és nyolcévesek is kezdenek is-
kolát, a két korosztály között pedig 
nagy különbségek vannak, legyen 
az a gyermek bármilyen jó képes-
ségű. Nem elég a lexikális tudás, a 
gyermek érzelmi intelligenciájának 
is fejlettnek kell lennie. A szülőknek 
nem kell annyira sietniük, és meg 
kell érteniük, hogy nem baj, ha még 
egy évet óvodában marad a gyere-
kük. Ugyanazt egy év múlva sokkal 
könnyebben megtanulja majd” – 
magyarázta a szaktanfelügyelő.

Huszonnégy magyar osztály 
Marosvásárhelyen

Fejes Réka elemi osztályokért fe-
lelős Maros megyei tanfelügyelő a 
Székelyhon megkeresésére elmond-
ta, hétfőn az iskolák kifüggesztették 
a beiratkozási határidőket és krité-
riumokat, valamint azt is, hol mé-
rik fel, hogy a gyerek pszichoszo-
matikus szempontból alkalmas-e 
az iskolakezdésre. Jelenleg a nyílt 
órák zajlanak, amelyeken megis-
merkedhet egymással a pedagógus, 
a diák és a szülő.

A szaktanfelügyelőtől megtud-
tuk, ők mintegy száz Maros megyei 
osztályra számítanak ősztől, ebbe 
azonban beleszámítanak a vidéki 

összevont osztályok is, tehát nem 
száz önálló osztályról beszélünk. 
Marosvásárhelyen összesen 24 ma-
gyar tannyelvű osztályba várják a 
beiratkozókat: a legtöbb iskolában 
egy-egy osztály indul, a Bernády-, 
valamint az Európa-iskolában ter-
veznek két magyar osztályt indítani, 
a Bălcescuban lesz még kettő, igaz, 
az egyik hagyományos, a másik Wal-
dorf pedagógiára épülő. A legtöbb 
magyar osztályt, szám szerint hár-
mat, a Kövesdombon működő Liviu 
Rebreanu Általános Iskolában terve-
zik. „Ebben a periódusban mindenki 
beiratkozik, azok is, akik a körzethez 
tartoznak, azok is, akik nem. Utóbbi-
aknak be kell jelölniük, melyik kör-
zethez tartoznak eredetileg, hogy 
ha nem veszik fel a kívánt iskolába, 
akkor a körzeti tudjon róla, hogy le-
het még innen tanulója. Aki nem jut 
be most, annak a következő forduló-
ban is iratkoznia kell” – magyarázta 
Fejes Réka. Hozzátette, évek óta ta-
pasztalják, hogy a központi iskolák-
ban tolonganak a diákok, mert a szü-
lők szívesebben viszik gyerekeiket 
egy-egy vidéki vagy lakótelepi iskola 
helyett mondjuk a Bolyaiba vagy a 
Református Kollégiumba. 

Elitiskola-pártiak

Az „elit” iskolák preferálása Hargita 
megyében is gond, de Görbe Péter 
főtanfelügyelő szerint leginkább 
Székelyudvarhelyen tapasztalható, 
hogy a szülők ragaszkodnak a köz-
ponti iskolákhoz, és mindenképpen 
igyekeznek a Baczkamadarasi Kis 
Gergely Református Kollégiumba, 
a Tamási Áron Gimnáziumba vagy 

a Benedek Elek Pedagógiai Líceum-
ba íratni a gyereket, sokszor abból a 
megfontolásból, hogy akkor már ott 
marad az iskola végéig. Ugyancsak 
Székelyudvarhelyen hallottunk ar-
ról, hogy bár még el sem kezdődött a 
beiratkozás a 2019–2020-as tanévre, 
egyes iskolákban már a 2020–2021-
es tanévre is „beteltek a helyek”, az 
akkor kezdő, jelenleg még harmadik 
osztályt tanító pedagógus ugyanis 
már nem írja fel a gyereket saját lis-
tájára, mondván, hogy nincs hely. 
A Hargita megyei főtanfelügyelő 
szerint azonban ez teljesen törvény-
telen. „Annak, hogy a tanítók felje-
gyeznek gyerekeket füzetecskékbe, 
semmi köze ahhoz, hogy a végén 
hova iratkozik. Ha a szülő elmegy 
egy iskolába beíratni a gyereket az 
iratkozás első, második napján, és 
azt mondják, nincs hely, az törvény-
telen” – fejtette ki a főtanfelügyelő. 
Ennek ellenére a rendszer működik, 
még olyan esetekről is hallani, hogy 
a tanítónő saját, már betelt listájába 
lányt esetleg hajlandó beírni, mert 
fi ú már sok van – ezt is mind a 2020-
ban kezdődő tanévre.

Hargita megyében egyébként 
67 magyar tannyelvű összevont 
osztályba iratkozhatnak be az 
előkészítősök, összesen 397 hely-
re. Emellett 138 magyar tannyel-
vű teljes nulladik osztály indul, 
ezen belül hagyományos oktatás-
ban 123 osztályban 2500 magyar 
előkészítősnek lesz helye, a többi 
pedig Step by Step, illetve Waldorf 
pedagógiára épülő osztály.

Érdemes tolongani? Az „elit” 
iskolák preferálása Székelyföld-
szerte probléma
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Fogorvosi ügyelet
A Hargita Megyei Fogorvosi 
Kamara értesítése szerint 
március 2-án, szombaton és 
3-án, vasárnap Lőkös Ibolya 
fogorvos látja el a fogá-
szati sürgősségi ügyeletet 
Csíkszeredában.  A betegek 
mindkét nap 9 és 12 óra 
között a Szív utca utca 2/B4. 
szám alatt kereshetik fel az 
orvost. Szé kelyudvarhelyen  
a hétvégi fogorvosi ügyeletet 
senki sem vállalta.

 Csíkszereda

Kisállat-kiállítás
Kisállat-kiállítást szerveznek 
a hétvégén Csíkszeredában, 
a háromnapos rendezvényen 
félszáz kisállatot, köztük nyu-
lakat, szárnyasokat, galam-
bokat, kacsákat és pávákat 
tekinthetnek meg azok, akik 
ellátogatnak a Szakszerve-
zetek Művelődési Házába. 
A Hobby Kisállattenyésztők 
Egyesülete által szervezett 
eseményre gyerekeknek két 
lejbe, felnőtteknek pedig 
öt lejbe kerül a belépő. Az 
állatok pénteken, szombaton 
és vasárnap 9 és 18 óra között 
tekinthetők meg.  

Litzmann-emléktúra
Az 1917-es Magyaros-tetői 
csata 100. évfordulóján 2017. 
március 8-án szervezték meg 
első alkalommal a Litzmann-tú-
rát, emléket állítva a magyar 
királyi miskolci 10. honvéd 
gyalogezred és a 39. honvéd 
hadosztály többi egysége si-
keres támadásának, mely által 
visszafoglalták az oroszoktól 
az Erdély keleti határán stra-
tégiai fontosságúnak számító 
Magyaros-hegycsoportot. Karl 
Litzmannt, a csatát kitervelő, 
begyakorló és levezénylő 
derék tábornokot Csíkszereda 
város közönsége 1917 tavaszán 
díszpolgári címmel tüntette ki. 
A hagyomány tovább foly-
tatódik 2019-ben is, amikor 
harmadik alkalommal kerül sor 
a Litzmann-emléktúrára, mely-
hez előzetes bejelentkezést 
követően bárki csatlakozhat. A 
részvételi szándékot a varos-
haza@szereda.ro e-mail-címen 
vagy a 0266-315120/143-as 
telefonszámon jelezhetik már-
cius 5-én, kedden 16.00 óráig. 

 Gyergyószentmiklós

Füst, avagy
Ismét láthatja a gyergyószent-
miklósi közönség a Figura 
Stúdió Színház Füst, avagy 
a színház elfoglalása című 
produkcióját. A Hudi László 
rendezte darab egy újszerű 
megközelítése a színháznak. 
Az előadás március 2-án, 
szombaton este 7 órától te-
kinthető meg.
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