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Vetésforgós  tanévkezdés?
Oktatási miniszter a „legjobb forgatókönyvről”

B Á L I N T  E S Z T E R

Mint hangsúlyozta, a koro-
navírus-világjárvány miatt 
nagyon kevés esélyt lát ar-

ra, hogy ősszel a megszokott keretek 
között el lehessen kezdeni  tanítást. 
A tanügyi tárca vezetőjének elmon-
dása szerint megvizsgáltak minden 
lehetőséget a tanévkezdésre, és va-
lamennyi lehetséges forgatókönyv 

esetében fi gyelembe vették az egész-
ségügyi minisztérium ajánlásait.

„De nem hiszem…”

„A legjobb forgatókönyv az, ha a 
diákok egy része az iskolában lesz, 
a többiek online rendszerben köve-
tik az órákat, majd a járványhelyzet 
alakulásának függvényében ve-
tésforgó lesz. Számolunk azzal is, 
hogy nem lesz semmi gond. De nem 
hiszem… Az egyik forgatókönyv az 

volt, hogy kezdjünk normálisan, de 
ez nem normális helyzet. Ha pedig 
még rosszabbá válik, akkor online 
folytatjuk a tanítást” – fogalmazott 
Monica Anisie.

Arra a felvetésre, hogy a diákok 
nem elégedettek azzal, aho-
gyan az online oktatás zaj-
lott, a miniszter megjegyez-
te, a következő időszakban 
képzéseket fognak tartani 
a pedagógusoknak. Jelezte 
egyúttal: pénzt utaltak ki 
táblagépek vásárlására, a 
tenderfüzet is elkészült, a határidő 
szeptember 10-e.

SIMON VIRÁG

A marosvásárhelyi polgármester 
személyes tanácsadója, Claudiu 

Maior hétvégén jelentette be, hogy 
vasárnapig elkészül a kopóréteg a 
Maros-hídon és hétfőn átadják azt 
a gépkocsiforgalomnak. A hírnek 
nagyon sokan örvendtek, hiszen az 
Egyesülést lakónegyedet, illetve a 
környéken lévő településeket a fő-
térrel és a város többi részével össze-
kötő Maros-hidat tízezrek használ-
ják. A Maros-hídon tavaly kezdték el 
a munkálatokat, akkor több hónapig 
le volt zárva a négy sávból kettő, 
amelyen épp dolgoztak. Idén zajlott 
a másik két sáv felújítása. A mun-
kálatokat úgy időzítették, hogy ne 

iskolaidőben kelljen lezárni a hidat 
a forgalom elől.

Elrontott kopóréteg?

Hétfőn azonban, miután elindult a 
gépkocsiforgalom és a városháza 
illetékesei is a helyszínre mentek, 
kiderült, hogy a kopóréteg leteríté-
se nem történt megfelelően, ezért az 
Egyesülés lakónegyed felé vezető 
sávon, különösen a híd közepétől, 
inkább hullámvasúthoz, mint asz-
faltozott sávhoz hasonlít az út. Az 
egyenlőtlenségek szabad szemmel 

ugyan nem látszanak, de kerekeken 
gurulva nagyon érződnek.  A város-
háza hétfőn délután egy közleményt 
is kiadott, amelyben jelezte, hogy 
észrevette a gondot és visszahívta a 
kivitelezőt. A Székelyhon érdeklő-
désére a városháza sajtószóvivője, 
Cosmin Blaga elmondta, már hétfőn 
felszólították a kivitelezőt, hogy ja-
vítsa ki az egyenlőtlenségeket. Ked-
den már vissza is tértek a munkások, 
és az elkövetkező napokban kiderül 
majd, hogy milyen megoldást talál-
nak a probléma kiküszöbölésére. 

Valószínűleg fel kell marni a kopóré-
teget, és újat kell önteni. 

Hozzá nem értők dolgoztak ott

Egy neve elhallgatását kérő útépítő 
mérnököt megkértük, hogy magyaráz-
za el, miért lett egyenlőtlen a kopóré-
teg. A szakember többször kihangsú-
lyozta, hogy ez mindenképp emberi 
mulasztás és hozzá nem értés eredmé-
nye. Mint kiemelte, a hídnak van egy 
íve, amit fi gyelembe kell venni és an-
nak megfelelően önteni az aszfaltot. 

„Oda kell fi gyelni az alsó, kiegyenlítő 
rétegre, hogy az egyenletes legyen. 
Arra jön a felső réteg, ami általában 
4–5 centis szokott lenni. Fontos, hogy 
mindenhol egyenlő mennyiségű asz-
falt kerüljön a földre. Hiszen a gép 
nem érzékeli a különbséget, és amikor 
lehengereli, tömíti, ha nem 
egyforma mennyiségű asz-
falt került az úttestre, nem 
lesz egyenes az úttest. Nem 
mindegy, hogy egyik helyen 
6, a másikon pedig csak 3,5 
centis az aszfaltréteg, ami 
tömítődik, amit lehengerel-
nek. Az egyenlőtlen kopóréteg minden 
esetben emberi mulasztás, hozzá nem 
értés eredménye” – magyarázta a mér-
nök, hozzátéve, hogy ezt a hibát csak 
a kopóréteg felmarásával lehet helyre-
hozni. 

Mivel a Maros-hídon keresztül 
nagyon sok kerékpáros közlekedik, 
megkérdeztük a városháza sajtószó-
vivőjét, hogy lesz-e ott kerékpársáv. 
Cosmin Blaga mindössze annyit vá-
laszolt, hogy egyelőre nem kerül szó-
ba a kerékpársáv kialakítása, nem 
volt benne a tervben, de egyeztetni 
fognak a kerékpárosokkal, és dönte-
nek erről a kérdésről is.

Terv: a diákok egy része 
visszatér az iskolapadokba, 
a többiek pedig online oktatásban 
részesülnek
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Szabad szemmel nem látszanak 
az egyenlőtlenségek

▸  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Zötykölődnek az autók a felújított marosvásárhelyi Maros-hídon
• Emberi mulasztás és hozzá nem értés miatt történ-
hetett meg, hogy Marosvásárhelyen a hétfőn átadott, 
felújított Maros-hídon zötykölődnek az autósok – véli 
egy útépítési mérnök. A városháza kormányalapokból 
és a helyi költségvetésből végeztette el a munkálatot, 
most pedig visszahívatta a kivitelezőt, hogy találjon 
megoldást a hibára.

• A „legjobb forgatókönyv” a tanévkezdésre az lehet, 
hogy a diákok egy része visszatér az iskolapadokba, a 
többiek pedig online oktatásban részesülnek – jelen-
tette ki Monica Anisie oktatási miniszter hétfőn a Digi 
24 hírtelevízió műsorában.

H E G Y I  Z S U Z S Á N N A

A létesítmény megvalósítását már 
éve óta tervezik a sokáig kihasz-

nálatlan Építők utcai, több mint egy 
hektáros területre. A sikeres pályázást 
követően, a Regionális Operatív Prog-
ram keretében kezdték el a többfunk-
ciós park megépítését. „Több mint 200 
fát, 400 cserjét, illetve több mint 4000 
gumós virágot telepítettünk” – mond-
ta a helyszíni sajtótájékoztatón Nagy 
Zoltán polgármester. A parkba kike-
rültek a padok, szemetesek, valamint 
a szabadtéri fi tneszeszközök, illetve a 
játszótéri elemek egy része is. „A park 
felszereltsége 95 százalékban teljes, 
vannak azonban bizonyos játéktéri 
elemek – egy repülő és egy autó –, 
amelyek a járványhelyzet miatt nem 
érkeztek még meg Spanyolországból 
és Olaszországból” – részletezte a 
gyergyószentmiklósi elöljáró.

A helyszínt térfi gyelő kamerákkal 
felügyelik. Elkészült továbbá az ön-

tözőberendezés, és begyepesítették 
a sportpályát, illetve lekövezték a 
járdákat. A szabadidőparkban elké-
szült egy fedett tér is, ahova esőben 
be lehet húzódni. A bejárathoz ke-
rékpártartó és illemhely került.

A projekt részeként fűnyíró és 
hótoló járművet vásároltak, ugyan-
akkor kutat is fúrtak a növényzet ön-
tözésére. „Úgy döntöttünk, 
hogy a következő egy-két 
évben egy szakcégre bízzuk 
a park karbantartását, an-
nak érdekében, hogy a hely 
pár éven belül olyan formát 
öltsön, amilyet a tervező 
és mi is megálmodtunk” – 
fogalmazott a polgármester. 
Hozzátette, bármikor meg tudnák 
nyitni a park kapuit, de egyelőre 
nem teszik, mert mindenképp meg 
szeretnék várni az újabb járványügyi 
intézkedéseket, előírásokat.

A beruházás értéke meghaladja 
a 2,6 millió lejt, a helyi önkormány-
zat önrésze két százalék, mintegy 
52 ezer lej.

Szabadidőpark Gyergyóban
• Elkészült az Európai Unió finanszírozásával létesí-
tett szabadidőpark Gyergyószentmiklóson, viszont az 
átadására, de főként a használatba vételére még nem 
kerülhet sor.

Évek óta tervezik 
a szabadidőpark létrehozását
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