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Gál Sándor, a Marosszéki Kö-
zösségi Alapítvány ügyvezető 

igazgatója, a menedzserklub tagja 
érdeklődésünkre elmondta, 

már korábban is szervez-
tek ehhez hasonló akci-
ót, rendszeresen kaptak 
cégektől számítógépeket, 
amelyeket továbbítottak 

olyan családokhoz, ahol szükség 
volt azokra.

Ötven számítógép talál gazdára

A héten a PC House jóvoltából 50 telje-
sen felszerelt számítógépet szállítanak 
ki a Marosszéki Közösségi Alapítvány 
és a menedzserklub közreműködésé-
vel négy Maros megyében tevékeny-
kedő, rászoruló gyermekeket segítő 
szervezetnek. Az adományokat okta-
tásra kifejlesztett központokban és ma-

gánszemélyeknél fogják elhelyezni, 
mondta Gál Sándor, hozzátéve, hogy 
a kiválasztott szervezetekkel – a Szór-
ványkollégium Magyarfülpös-Szász-
régen Szivárvány Alapítvánnyal, a 
székelyabodi Kerúb Egyesülettel, a 
Szent Erzsébet Egyesülettel és a Gyula-
fehérvári Caritas katolikus szervezettel 
– már korábban is dolgoztak együtt. 
Ezek a szervezetek tartják a kapcsola-
tot a rászoruló családokkal, így tudják, 
hogy hol hány iskoláskorú gyermek-
nek van szüksége a tanuláshoz nélkü-
lözhetetlen digitális eszközre. Általuk 
az adományok útját és felhasználási 
módját is követni lehet. A továbbiak-
ban egy olyan platform létesítésén is 
gondolkodnak a klub tagjai, ahova 
bárki ajánlásokat tehet fel, illetve az 
igényeit is megfogalmazhatja, amely 
által az adományok eljuthatnak a cél-
csoportokhoz vagy személyekhez.

Számítógépek hátrányos helyzetű gyerekeknek
• A St. Georgius Manager Club, a Marosszéki Közös-
ségi Alapítvány és a PC House vállalkozás olyan, nehéz 
anyagi helyzetben élő gyerekeknek adományoz számí-
tógépeket, akik a digitális oktatáshoz szükséges eszkö-
zök hiánya miatt nehezen tudják tartani a lépést azok-
kal a társaikkal, akik számára adottak a lehetőségek. A tizedik, jubileumi Székely 

Vágta 2021-ben lesz – közölték 
tegnap a szervezők a rendezvény 
Facebook-oldalán. A Székely Vág-
ta szervezői több szempontot szem 
előtt tartva hozták meg döntésüket, 
miszerint a 2020-as Székely Vág-
tát elhalasztják. A lovasrendezvény 
kapcsán felmerült egy szeptemberi 
időpont, de a közelgő, várhatóan ősz-
szel tartandó önkormányzati válasz-
tások miatt a szervezők nem szeret-
nék kampányidőszakban megtartani 
az eseményt. Ennek ellenére a 2020. 
október 10–11-én esedékes budapes-
ti Nemzeti Vágta nem marad székely 

indulók nélkül. A Nemzeti Vágta szer-
vezőbizottságával egyeztetve a 2020-
as megmérettetésen a tavalyi Székely 
Vágta győztesei, valamint a szervező 
település képviseli Székelyföldet. A 
Nemzeti Vágtán induló települések te-
hát Kovászna (a Székely Vágta tavalyi 
győztese), Farkaslaka (II. helyezés) és 
Előpatak (III. helyezés), illetve Sepsi-
szentgyörgy mint szervező település.

Az idei Székely Vágtát július 
4–5-én rendezték volna meg, az 
időpont már tavaly rögzítve volt, 
de a koronavírus-járvány miatti 
korlátozások ezt már márciusban 
bizonytalanná tették.

Jövőre halasztják a Székely Vágtát
• A Nemzeti Vágta szervezőcsapatával egyeztetve, 
valamint a járványügyi helyzetet figyelembe véve a 
Székely Vágta szervezői úgy döntöttek, hogy idén nem 
tartják meg a Székely Vágtát. 

Egyetlen szakra iratkozhatnak be
Beszűkültek a vokacionális szakirányt választó diákok lehetőségei idén

• Megjelent a közép-
iskolába felvételiző di-
ákokat érintő részletes 
módszertan, illetve az 
iratkozással és a fel-
vételivel kapcsolatos 
naptár, amelyből az is 
kiderül, hogy az előző 
évekkel ellentétben 
idén azok a nyolcadik 
osztályt végzett tanu-
lók, akik valamilyen 
vokacionális, azaz 
hivatási szakot válasz-
tanak, csak egy intéz-
ménybe és azon belül 
is csak egy szakra irat-
kozhatnak be.

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

Vokacionális, azaz hivatási 
szakiránynak nevezzük a spe-
cifi kus adottságokat feltétele-

ző szakokat – művészeti, pedagógiai, 
teológiai, sport és testnevelés, vala-
mint a katonai szakirányokat foglalja 
magába. Eddig egy nyolcadik osz-
tályt végzett diáknak lehetősége volt 
több tanintézménybe és azon belül is 
több szakra beiratkozni, felvételizni, 
ez idén a koronavírus-járványügyi 
helyzetben nem lehetséges a minisz-
térium döntésének értelmében. Az 
online történő iratkozásokra kifej-
lesztett informatikai program idén 
csak egyszer engedi megjelenni a 
felvételiző diák nevét és személyi 
számát, azaz egy szakra korlátozza 

a diákok felvételijét, amivel sok szü-
lő és tanuló nem ért egyet, hiszen 
lehetőségeket vesz el a kilencedikbe 
felvételiző gyerekektől.

Az informatikai rendszer 
nem engedi

Ávéd Éva, a marosvásárhelyi Mű-
vészeti Líceum aligazgatója lapunk 
megkeresésére magyarázta el, mit kell 
tudni az idei felvételivel kapcsolatban. 

„Mivel ezúttal minden online történik 
majd, ezért az informatikai rendszer 
egyszerre csak egy helyre engedi be a 
jelentkezőket, idén nem lehet megten-
ni azt, amit például tavaly, hogy egy 
gyerek felvételizett színire és zenére 
is, sőt két iskolában sem próbálkozhat. 
Az elmúlt években elmehetett például 
a pedagógiai iskolába is és hozzánk 

is, majd írt egy nyilatkozatot, hogy 
lemond valamelyik helyéről. Idén az 
online történő különleges helyzetnek 
az a következménye, hogy ezt nem le-
het megtenni” – fejtette ki a művészeti 
iskola aligazgatója.

Videófelvételen kell 
bemutatnia adottságait

Az újonnan megjelent módszertan 
szerint június 2–5. között lehet le-

adni a jelentkezéseket, a szaknak 
megfelelő adottságot bizonyító vi-
deófelvétellel együtt, amelyet csak 
CD-n vagy DVD-n lehet személyesen 
bevinni, illetve postán vagy futárral 
elküldeni az iskolába. A jelentke-
zésnél a gyerek általános iskolájától 
kibocsátott igazolással együtt egy 
nyilatkozatra is szükség van, ami 

tartalmazza, hogy valóban a gyerek 
zenejátéka, hangja hallható az adat-
hordozón.

A marosvásárhelyi művészeti-
ben 28 hely van a kilencedik osz-
tályokban román és magyar tago-
zaton külön-külön, összesen négy 
osztályban, illetve van egy közös 
osztály, ahol 28 helyből 18 zenész és 
10 színművészetis hely van. A kép-
zőművészeti osztályban 20, illetve 
a műépítészeten 8 hely van külön 

román és külön magyar tagozaton, 
a zeneosztály keretében nincse-
nek felosztva a helyek, ebben nem 
változott semmi tavalyhoz képest 
– részletezte a művészeti iskola al-

igazgatója. „A szakvizsga, amit be-
küldenek CD-n vagy DVD-n, össze-
adódik a felvételi médiával, amiben 
benne van a kisérettségi médiája és 
az V–VIII. osztályos tanulmányi át-
lag, és oszlik kettővel a zenészeknél. 
A képzőművészeti szakon a felvételi 
jegy háromnegyedét teszi ki a 
szakvizsga, és egynegyedét 
a tanulmányi átlag. 

Ávéd Éva hozzátette, az 
előkészítő osztályba való 
felvételi már megtörtént, 
be is iratkoztak a gyerekek, 
még mielőtt bezárták volna 
az iskolákat, a magyar tago-
zaton be is teltek a helyek, 
a román tagozaton maradt 
üres hely, ezért ősszel még lehet 
oda jelentkezni. A marosvásárhelyi 
művészeti iskola felvételijével kap-
csolatos részletes információk a 
tanintézmény honlapján (www.li-
ceuldeartams.ro) találhatók.

Csíkszereda 
és Székelyudvarhely

A csíkszeredai Nagy István Művé-
szeti Középiskolában kilencedik-
től csak magyar tagozat létezik, itt 
hangszer szakon 22 hely, képzőmű-
vészeti szakon 20 hely, építőmű-
vészeten 8 hely, klasszikus ének 
szakon pedig 6 hely van, és az idei 
felvételi módszertana szerint itt is 
videófelvételen várják a jelentke-
zők vizsgaanyagát – tudtuk meg az 
iskola titkárságától. A székelyudvar-
helyi Palló Imre Művészeti Líceum 
zenetagozatán 14–14 hely van hang-
szer, illetve klasszikus zene sza-
kokon. Képzőművészeti tagozaton 
összesen 28 helyre lehet jelentkezni 
grafi ka, festészet, szobrászat, kerá-
mia és textil szakirányokra. A fel-
vételi pedig a tanügyminisztérium 
által kibocsátott módszertan szerint 
zajlik itt is. 

Idén elmarad a személyes 
találkozás a felvételiző és a 
művészeti iskola bizottsága 
között, a diáknak videófelvételen 
kell bemutatnia adottságait
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