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A tornatanár a legkeresettebb
Milyen pedagógusokra, tanárokra van a legnagyobb kereslet?
• A tanfelügyelőség
honlapjára felkerült
listából kiderül, hogy
idén a tornatanárok
és a román tagozatos
óvodapedagógusok a
legkeresettebbek Ma-
ros megyében. A 149
állásból 24 hely van a
testnevelő tanároknak
meghirdetve. Nem a je-
lentkezők számával van
gond, hanem a vizsgát
találják túl nehéznek
–véli a megye főtanfel-
ügyelő-helyettese.

H A J N A L  C S I L L A

Felkerültek a szabad pedagó-
gusi állások a Maros Megyei 
Tanfelügyelőség honlapjára: 

összesen 149 ilyen van a megyé-
ben, közülük 111 városi iskolák-

ban, 38 pedig vidéki taninté-
zetekben. Idén is júliusban 
tartják a versenyvizsgát, 
és a legkeresettebb peda-
gógusok megyeszinten a 
tornatanárok, számukra 24 
helyet hirdettek meg. Ma-

rosvásárhelyen a Szász Albert 
Sportiskolában, valamint a Romu-
lus Guga, a Serafi m Duicu, a Nico-
lae Bălcescu, az Elektromaros és 
a 7-es számú Általános Iskolában 
nincs végleges állású tornatanár, 

a többi meghirdetett hely pedig vi-
déki településeken van. Tanárokat, 
óvónőket és tanítókat is keresnek a 
román osztályokba, illetve tanító-
kat a Friedrich Schiller Általános 
Iskola német tannyelvű osztálya-
iba, de a magyar tagozaton idén 
sincs meghirdetve egyetlen szabad 
tanítói állás sem. A tornatanárok 
mellett a legkeresettebbek a román 
tagozatos óvodapedagógusok és 
az elemi oktatásra szakosodott ro-
mántanárok.

Helyettesítő tanárok segítenek

A meghirdetett helyeken jelenleg 
helyettesítő tanárok tartják a test-
nevelésórákat. Illés Ildikó, a megye 

főtanfelügyelő-helyettese szerint 
nem a jelentkezők számával van a 
baj, hiszen mindig van elég vizsgázó, 
de kevesen érik el a végleges állás-
hoz szükséges jegyet. „Csak elméleti 
része van a vizsgának, gyakorlati 
nincs. Sokan jönnek vizsgázni a tor-
natanári állásokra minden évben, de 
nem mennek át, mert sokan látogatás 
nélküli szakon végzik el a főiskolát, 
így nehezebben megy nekik a vizsga” 
– mondta a főtanfelügyelő-helyettes.

Hetes osztályzatra van szükség

A rendes tanári állás elnyeréséhez 
a vizsgázónak legalább hetes osz-
tályzatot kell kapnia, a helyettes 
tanári állás megszerzéséhez lega-

lább ötöst kell elérnie a jelentkező-
nek. Az elmúlt évben Hargita (54,6 
százalék) és Kolozs (53,4 száza-
lék) megyében írt a vizsgázó peda-
gógusoknak több mint a fele hetest 
vagy annál nagyobb jegyet. Maros 
megyében 45,1 százalék, míg Ko-
vászna megyében alig több mint 
negyven százalék érte el a legalább 
7-es minősítést. Hargita megyében
jelenleg mindössze négy tornata-
nári állás vár gazdára román és
magyar tagozaton összesen, ami
nem számít soknak – tudtuk meg
Demeter Levente főtanfelügyelőtől.

ISZLAI KATALIN

A Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes Ékes Gyergyó című új 

előadásának hétfői főpróbája után 
sajtótájékoztatón ismertették a dara-
bot. 

András Mihály, az együttes igaz-
gatója arra hívta fel a fi gyelmet, hogy 
a gyűjtők által „felkapott” területek-
kel ellentétben a gyergyószéki falvak 
feltérképezése háttérbe szorult. Az 
1950-es évektől a kétezres évekig alig 
készült 3-4 táncgyűjtés a medencé-
ben, pedig Bartók Béla, Kodály Zol-
tán és Molnár Antal korai gyűjtései 
felhívják a fi gyelmet Gyergyó jelleg-
zetes, karakteres, ősrégi dallamai-
ra, hangszeres zenéjére és táncaira. 

Éppen ezért az együttes Ékes Gyer-
gyó című új műsora a térség kevés-
bé ismert tánc- és zenekultúrájába 
nyújt betekintést. A darab rendezői, 
Farkas Tamás és Farkas Ágnes a 
kétezres évek elejétől faluról falura 
járva készítettek fi lmfelvételeket a 
medence településein, értékesebb-
nél értékesebb táncos egyénisége-
ket, énekeseket, zenészeket találva. 
Ezeket, a korábbi gyűjtéseket, és a 
megkerülhetetlen Hazug Pista törté-
neteit felhasználva került színpadra 
az előadás, amely a modern látvány-
világ, a mai színpadtechnikai meg-
oldások segítségével varázsolja el a 
nézőt a korábban nem látott mozdu-
latokkal, dalokkal, hangszerösszeál-
lításokkal, történetekkel. A magyar 
kormány támogatásával megvaló-

sult előadás bemutatót csütörtökön 
19 órától tartják Csíkszeredában, a 
Városi Művelődési Házban. Ezt kö-
vetően a hónap folyamán további 
hat alkalommal láthatja a közönség 
a zenés-táncos darabot Csíkszeredá-
ban, Gyergyóremetén, Gyergyószár-
hegyen és Sepsiszentgyörgyön.

Oktatóra várva. Csak elméleti 
része van a tornatanári vizsgának, 
kevesen érik el a végleges 
álláshoz szükséges osztályzatot
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Főpróbán. Csütörtökön mutatják 
be a Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes Ékes Gyergyó című új 
előadását
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Kiállítások 
Marosvásárhelyen
A Bernády Házban látogatható 
a Homoród Fotóklub Villanások 
című kiállítása. Andorkó Attila, 
Bors Gyula, Danis János, Forrai 
Tibor, Hátszegi Csaba, Kertész 
Hajnalka, Pataki Hajnal alko-
tásai tekinthetők meg március 
12-éig. Ugyancsak a Bernády 
Házban látogatható Xantus 
Géza csíkszeredai festőművész 
olajképeiből nyílt kiállítás A 
végtelen vonzásában címmel. 
A Maros Megyei Múzeum 
Kulcsár Béla – 90 éve szüle-
tett című tárlata március 15-ig 
látogatható a múzeum várbeli 
kiállítótermében.

Különleges vacsora
Kövi Pál Erdélyi lakoma című 
kötetéből inspirálódva vacso-
raestet tartanak pénteken 19 
és 22 óra között a székelyud-
varhelyi Páva étteremben. Az 
eseményen Mautner Zsófia 
gasztroblogger, műsorvezető 
idézi fel a különleges recep-
teket. A menüben szerepel 
egyebek mellett az örmény 
töltött hagyma, a szász mazso-
lás leves, a szatmári csólent és 
a libapástétom is. A részvé-
tel helyfoglaláshoz kötött, 
jelentkezni a 0747 525 525-ös 
telefonszámon lehet.

Az egészséges 
lábakért
Az egészséges láb nem luxus 
címmel rendez szakmai bemu-
tatót ma délután öt és este hét 
óra között az Udvarhelyszéki 
Anyák Egyesülete. A rendezvé-
nyen egy gyerekcipőket gyártó 
vállalat szakembere, Komáromi 
Mercédesz fog beszélni a láb-
fejlődést elősegítő egészséges 
lábbelik kiválasztásáról. Az 
érdeklődőket a Kossuth Lajos 
utca 20. szám alatt várják.

Adótörlesztés 
kedvezménnyel
Csíkszereda Polgármesteri Hi-
vatala tájékoztatója emlékezteti 
a városlakókat, hogy egyetlen 
részletben való fizetés esetén 
március 31-ig 10 százalékos 
kedvezménnyel törleszthetik 
a helyi adókat és illetékeket. 
Magánszemélyek esetében 
mindhárom adónemre (épület-, 
telek- és gépkocsiadó) érvényes 
a kedvezmény, jogi szemé-
lyek csakis az épület adójukat 
fizethetik be kedvezményesen. 
Március 31. egyben az adók és 
illetékek első félévi befizetésé-
nek határideje is. A polgármes-
teri hivatal pénztára hétfőn, 
kedden és csütörtökön 8–13, 
illetve 14–17 óra között, míg 
szerdán és pénteken 8-tól 13 
óráig fogadja az adófizetőket. A 
tartozásokat ugyanakkor online 
is befizethetik a ghiseul.ro 
portálon keresztül, vagy pedig 
banki átutalással.

• RÖVIDEN

Betekintés Gyergyószék tánc- és zenekultúrájába
• Ékes Gyergyó címmel mutatja be új műsorát csütörtö-
kön a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes. Az előadás
a táncfolklorisztikailag kevésbé ismert Gyergyói-meden-
ce tánc- és zenekultúrájába nyújt betekintést.




