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Indulhat a magyar iskolatévé
Középszinten tartanák a televíziós tanórákat, hogy mindenkit megszólítsanak
• A román közszol-
gálati televízió (TVR)
pénteki közleménye
szerint a magyar ki-
sebbségi érdekképvi-
selet kérésére kiegé-
szítették az oktatási
szaktárcával kötött
megállapodást, így
a magyar tannyel-
vű osztályok diákjai
számára is lesz isko-
latévé. Mátéfi István
matematikatanár,
a marosvásárhelyi
Bolyai Farkas Gimná-
zium igazgatója lesz
az egyik pedagógus,
akit láthatunk majd a
televízió képernyőjén.

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

A Romániai Magyar Televízió 
az egyetlen olyan tévéadó, 
amely az ország egész terüle-

tét lefedi és közérdekű szolgáltatást 
nyújt, ennek megfelelően az oktatá-
si tartalommal bíró Iskolatévé pro-
jektjüket kiegészítik magyar nyelvű 
műsorral is, amely a magyar anya-
nyelvű nyolcadikos és tizenkettedi-
kes diákok számára nyújt lehetősé-
get az otthontanulásra magyar nyelv 

és irodalomból, matematikából, 
fi zikából, kémiából, történelemből, 
földrajzból, biológiából, informati-
kából és társadalomtudományokból 
– olvasható a közszolgálati televízió
hivatalos honlapján. A közlemény
szerint az TVR 3-as csatornáján, de a 
marosvásárhelyi és kolozsvári terü-
leti stúdiók műsorrácsában is szere-
pelni fog hétfőtől péntekig a magyar 
nyelvű oktató műsor. A virtuáli s
egyeztetéseket követően a román
közszolgálati televízió marosvásár-
helyi stúdiójában veszik fel a műso-
rokat. Egyelőre nem közöltek infor-
mációt arról, hogy mikor indulna el
a magyar nyelvű iskolatévé, amelyet 
felvételről fognak közvetíteni.

Négy matektanár vállalta 
a közszereplést

A Magyar Szülők Szövetsége a Szülői 
Szervezetek Országos Föderációjá-
nak Kisebbségekért Felelős Alosztá-
lya nevében kérvényezte az oktatási 
minisztériumtól, hogy indítsanak 
magyar tannyelvű tévéiskolát is a 
nyolcadikosok és a tizenkettedikesek 
számára a román nyelvű iskolatévé 
mellett. Előbb a felvételt vállaló ta-
nárok névsorát kellett összeállítani, 
legnehezebben a matematikatanárok 
toborzása ment, de az elmúlt héten 
sikerült őket is megtalálni. Mátéfi  
István matematika szakos tanár, a 
marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gim-

názium igazgatója lesz az egyik pe-
dagógus, akit a televízió képernyőjén 
láthatunk. Személyesen kérték fel a 
feladatra, amelyet elvállalt, három 
kollégájával együtt. „Személyesen 
kértek meg, hogy keressek matek-
tanárokat, nehezen ment, nemigen 
vállalják el a kollégák, mert nehéz 
szerepelni. A teljes anyagot előre meg 
kell írni power point formátumban, 
mert nem egy tábla mellett történik a 
tanóra, hanem laptopra tesszük fel az 
anyagot, és matematikai szövegeket 
nem könnyű bevinni a számítógépbe” 

– vallotta be a matektanár. Hozzátet-
te, van egy kompetens csapata – Ha-
mar Erzsébet, a George Coșbuc Álta-
lános Iskola tanára, Szilágyi Emőke
Teréz a Bolyai Farkas Gimnáziumból,
valamint Szász Szilárd, a Marosszent-
királyi Általános Iskola tanára
–, akikkel közösen vállalták
el az iskolatévé matemati-
kaóráit. Tavaly közösen lefor-
dították a hatodikos, idén pe-
dig a hetedikes tankönyvet,
most épp egy magyar nyelvű
digitális tankönyv fordításán dolgoz-
nak. Hetente öt matematika-előadás
lesz látható, kettő a nyolcadikosok-
nak, három a tizenkettedikeseknek
– mondta el Mátéfi  István.

Házi feladatot is adnak

A matematikatanár úgy véli, lesznek 
olyan diákok, akik jól be tudnak majd 
kapcsolódni, de olyanok is, akiknek ez 
nehéz lesz. A virtuális tanórát vállaló 
tanároknak sem könnyű, mert egy kö-
zéputat kell találniuk, tekintettel arra, 
hogy matematikából különböző érett-
ségi tételeket kapnak a különböző 
profi lú osztályok. „Egy középutat kell 
találnunk, hogy mindenkit megszólít-
sunk, ezért alapdolgokat veszünk át, 
és ezeket fogjuk begyakorolni. Egy rö-
vid elméleti bevezető után konkrét fel-
adatokra térünk rá, amelyek már meg 
lesznek oldva nekünk a laptopon, és 
be fogjuk mutatni, hogyan történik 
a megoldásuk. Mindezt rögzítik, és a 
diákok vissza tudják nézni, ami óriási 
előny, mert így el tudják mélyíteni a 
tanultakat, illetve adunk házi felada-
tot is nekik” – mutatott rá a szaktanár, 
aki szerint hasznos lesz, a kérdés 
csupán az, hogy a diákok mennyire 
fogják ezt követni.

Március 16. óta követhetik a 
román nyelvű iskolatévé műsort 
a záróvizsgákra készülő diákok

▴ K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .
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P A P  M E L I N D A

M ivel Magyarország bezárta
a határait, április 16-ig nem 

közlekedik a Corona néven ismert, 
Budapest–Brassó útvonalon járó 
406/407-es számú nemzetközi gyors, 

közölte közleményében a 
vasúttársaság. Ennek nap-
pali párja, a 367/366-os 
számú Hargita intercity 
pedig csak Kolozsvár és 
Brassó között jár ebben 
az időszakban. A magyar 

határzár miatt a pár hónap-
ja bevezetett Kolozsvár–Bécs nem-
zetközi gyorsat is szüneteltetik a 
vasúttársaságok. Ugyanakkor azt 
is megjegyzik, hogy a járvány terje-
désének függvényében az említett 

határidő tovább hosszabbítható. A 
CFR koronavírus-járvánnyal kapcso-
latos intézkedései a belföldi vonat-
járatokat is érintik, a vasúttársaság 
számos szerelvényt szüneteltet a kö-
vetkező egy hónapban, ugyanakkor, 
mint hangsúlyozza, gondoskodik 
arról, hogy a különböző útvonalak 
le legyenek fedve. A felfüggesztett 

járatokról a CFR honlapján, a tele-
fonos tudakozón, az állomásokon 
lehet érdeklődni személyesen vagy 
telefonon. A felfüggesztett járatokra 
eladott jegyek ellenértékét megtéríti 
a vasúttársaság.

A CFR óvintézkedéseket is beve-
zet a járvány miatt szerelvényein: 
a gyors vonatokon szabad ülőhelyet 
biztosít az utasok között, így gátol-
va meg az érintkezést. Arra kérik az 
utasokat, hogy ők is tegyenek meg 
mindent a koronavírus-fertőzés meg-
előzése érdekében, tartsák be a higi-
éniai szabályokat és kövessék a CFR 
alkalmazottainak az utasításait. Azt 
is kérik, hogy az érintkezés elkerülé-
se végett, ha tehetik, vásárolják meg 
online jegyeiket, és amennyiben ez 
nem megoldható, sorban álláskor 
tartsák az egyméteres távolságot a 
többi utas és maguk között.

Változik a vasúti menetrend a járvány miatt
• Újabb nemzetközi vonatokat törölt a koronavírus-járvány miatt a Román Vasúttársaság
(CFR), valamint több óvintézkedéssel próbálja elejét venni a fertőzésnek szerelvényein.

▴ F ORRÁS: MTI

A N T A L  E R I K A

A  hat taxis bármikor hívható, 
elérhetőségüket már többen 

is megosztották a Facebookon. 
Venczi Vidor János taxis a Székely-
hon érdeklődésére elmondta, az 
ötlet onnan született, hogy mind-
egyiküknek van idős családtagja, 
akit nem engednek kimozdulni a 
házból, mert a veszélyeztetett ka-
tegóriába tartoznak. Ugyanakkor 
sok olyan személyről is tudnak, 
akinek nincs hozzátartozója, vagy 
távol él a családja, nem tudnak a 
segítségére lenni. 

Miközben dolgoznak, elvál-
lalják a bevásárlást és a házhoz 
szállítást is, mondta. Általában ke-
nyeret, olajat, ásványvizet, tartós 
élelmiszert kérnek tőlük, amit ők 
napközben beszereznek, 
összegyűjtik a megvásá-
roltakat, és sorra kiszállít-
ják mindenkihez. Hétfőtől 
újabb taxisok is csatlakoz-
nak a kezdeményezéshez.

Érdeklődésünkre, hogy 
milyen cégektől vannak, Venczi 
azt válaszolta, több cégtől is je-
lentkeztek kollégák, de ezeket nem 
szeretné nevesíteni, mert nem rek-
lám céljából vállalják e tevékeny-
séget, hanem segítő szándékból. 

Taxisok segítenek az időseknek 
• Néhány marosvásárhelyi taxis elhatározta, hogy
bevásárol azoknak az idős embereknek, akiknek
nincs segítségük, és házhoz szállítja nekik a szük-
séges élelmiszert, gyógyszert, tisztálkodási és tisz-
títószereket.




