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Elkezdték a betonfal lebontását 
a Sebes-Körös belvárosi part-
szakaszán Nagyváradon, hogy 
helyet csináljanak a majdani 
sétányra levezető lépcsőnek. 
A városháza előtti járdaszakasz 
azonban visszakapná múlt szá-
zad eleji hangulatát.

 » PAP MELINDA

M iután hónapokon keresztül 
építettek, bontási munkála-
tok is zajlanak a Sebes-Kö-

rös nagyváradi partszakaszán, a 
Szent László híd és a neológ zsina-
góga melletti részen, itt épül meg 
ugyanis a lejárat, mely levisz a jö-
vendőbeli folyóparti sétányra. A 
Körösök Vízügyi igazgatóság által 
megbízott Repcon cég így elkezdte 
a folyó bal partján lévő betonfal le-
bontását, hogy helyet biztosítson a 
majdani lépcsőnek, nyilatkozta az 
Ebihoreanul hírportálnak Florin Bir-
ta alpolgármester.

Része a nemzetközi tendernek
Emlékeztetett, hogy a vízügyi igaz-
gatóság és a polgármesteri hivatal 
még 2012-ben kötött együttműkö-
dési szerződést a folyó menti sétány 
kialakításáról, ez a Garasos híd és 
a városháza közötti részen vezet 
majd, közvetlenül a vízszint mellett.

A munkálatokat végül idén kezd-
te el a kivitelező Repcon cég, mely-
nek a betonfal lebontása mellett a 
lejárót is meg kell építenie, illetve 
a part teljes szakaszát helyre kell 
állítania.

A Körös-parti sétány ezen szaka-
szának végső formájáról azonban 
a polgármesteri hivatal dönt, mely 
ezt is belefoglalta a Kossuth (Inde-
pendenței) utcai mélygarázs fölé 
tervezett tér kialakítására kiírt nem-
zetközi tenderbe.

Visszakerülnek
a Vágó-féle oszlopok
Ezzel párhuzamosan egy másik pro-
jekt részeként a városháza előtti, út-
test melletti járdából is sétány lesz, 
Mircea Mălan alpolgármester tavaly 
ősszel úgy nyilatkozott, hogy ez a rész 
a felújítás befejeztével a város múlt 
század eleji aranykorát idézi majd.

A polgármesteri hivatal tavaly egé-
szítette ki a part helyreállítását célzó 
projektet, ekkor foglalta bele egy ke-
rékpárút, illetve sétány létrehozását 
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Szépül a Körös-part. A városháza előtti rész visszakapja a múlt század eleji hangulatát
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is a városháza előtti járdaszaka-
szon. A terv szerint a járdaszakasz-
ra padokat helyeznek ki. A járda 
keskenyebb lesz a jelenleginél, 
ugyanis egy 1,8 méter széles bicik-
lisávot is kialakítanak mellette.

Az út menti sétány hasonlítani 
fog a száz évvel ezelőtti elődjé-
re, ugyanis a híres építész, Vágó 
László által 1910-ben tervezett vil-
lanyoszlopokkal és virágtartókkal 
díszítik.

Vágó László egyike a nagyváradi 
városképet alakító építészeknek, 
a múlt század elején öccsével, 
Vágó Józseff el több díszes ingat-
lant is tervezett, a leghíresebb a 
Darvas-ház, melyben szecessziós 
múzeumot alakított ki az önkor-
mányzat. A Vágó fi vérek munkája 
a Kapucinus (Traian Moșoiu) utcai 
Vágó-ház és a Zöldfa (Vasile Ale-
csandri) utcai Moskovits-palota is.

A Sebes-Körös bal partja Cen-
tenáriumi híd és Szent László híd 
híd közötti szakaszának felújítása 
tavaly áprilisban kezdődött, ennek 
keretében márvánnyal fedték le 
a vízszint melletti járdaszakaszt, 
illetve betonfallal erősítették meg 
a part Centenáriumi híd és város-
központ közötti részét. Az ezen a 
szakaszon megvalósuló beruházás 
összértéke áfa nélkül 9,9 millió lej, 
a polgármesteri hivatal közlése 
szerint májusban már a munka 70 
százalékával elkészültek.

 » Az út menti 
sétány hasonlíta-
ni fog a száz évvel 
ezelőtti elődjére, 
ugyanis a híres 
építész, Vágó 
László által 1910-
ben tervezett vil-
lanyoszlopokkal 
és virágtartókkal 
díszítik.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

Az iskolák nagyobbik része nincs 
felkészülve technikailag a hibrid 

oktatás bevezetésére, de arra, hogy 
hol milyen hiányosságok vannak, 
csak a minap elkezdődött eszközkész-
leti felmérés ad majd választ. A di-
gitális eszközökkel nem rendelkező 
diákok számára a táblagépek orszá-
gos szintű beszerzési eljárása már 
elkezdődött, de arról még nincs dön-
tés, hogy miként zajlik majd az okta-
tás a másfél hónap múlva kezdődő 
új tanévben. Pedig a szeptemberben 
kezdődő oktatást érintő kérdésekben 
egyre sürgetőbb a döntés, hogy a ta-
nintézeteknek maradjon ideje a felké-
szülésre. A járványügyi helyzettől füg-
gően három lehetséges forgatókönyv 
szerint történhet majd az oktatás: 
hagyományos módon, tehát a diákok 
személyes jelenlétével, hibrid mód-
szerrel – amikor a diákok fele bejár az 
iskolába, a másik fele pedig távokta-
tásban tanul, majd kéthetente cserél-
nek –, a harmadik forgatókönyv pedig 
az online oktatás. Utóbbira az oktatási 
rendszer nem volt felkészítve – mond-
ta egy online vitán néhány napja Mo-
nica Anisie oktatási miniszter. Ludo-
vic Orban miniszterelnök tegnap úgy 
nyilatkozott, a kormány három-négy 
forgatókönyvet fontolgat az iskolai 
év megkezdésével kapcsolatban, de 
minden a járványhelyzet alakulásától 
függ. Szerinte körültekintő elemzést 
kell tartani, és külön-külön megvizs-
gálni a nagyvárosi, a kisvárosi és a 

vidéki iskolák helyzetét, valamint a 
tanárok lehetőségeit.

Nem állnak készen
Az iskolák többsége azonban a hibrid 
oktatás bevezetésére sincs felkészülve 
– véli Demeter Levente Hargita megyei 
főtanfelügyelő. Az elképzelés szerint 
a diákok felének a jelenlétével zajló 
hibrid tanórákat közvetítenék az ott-
hon tanuló diákoknak, így váltanák 
egymást kéthetes turnusokban a ket-
té osztott osztályközösségek. Demeter 
Levente szerint azonban az iskolák 
többségében nincs annyi, a tanórák 
közvetítéséhez szükséges technikai 
eszköz, mint ahány osztályban ok-
tatnak. Arra, hogy pontosan milyen 
mértékű a technikai hiányosság, csak 
az eszközkészletek felmérése után de-
rül majd fény, minisztériumi kérésre 
a tanfelügyelőségek már el is kezdték 
ennek a feltérképezését – tájékoztatta 
lapunkat Demeter Levente.

A főtanfelügyelő ugyanakkor el-
mondta, ők azt szeretnék, ha hagyo-
mányosan zajlana majd az oktatás 
ősztől. „Nyilván az lenne a kívána-
tos, mi is azért drukkolunk, hogy az 
oktatás térjen vissza a hagyományos 
kerékvágásba, mert társas lények 
vagyunk. Amikor júniusban az isko-
lákban voltunk ellenőrzésen, akkor 
mindnyájan azt tapasztaltuk, hogy a 
gyerekek nagy örömmel mentek visz-
sza és már nagyon várták, hogy talál-
kozzanak, még úgy is, hogy maszkot 
kellett viselniük” – fogalmazott De-
meter Levente. Megjegyezte ugyan-

akkor, hogy nem oktatáspolitikai, 
hanem inkább járványügyi kérdés az, 
hogy miként kell majd ősztől iskolába 
járjanak a diákok, és sajnos kevés az 
esély arra, hogy hagyományos mó-
don oktathassanak az iskolákban 
szeptembertől. Éppen ezért a közeljö-
vőben döntés kellene hogy szülessen 
ez ügyben, hogy az iskoláknak legyen 
ideje felkészülni a tanévkezdésre – 
válaszolta kérdésünkre. Elmondta 
ugyanakkor azt is, hogy a jelenlegi 
elképzelések szerint az oktatás mód-
járól nem központi, hanem helyi 
szinten döntenek majd a járványügyi 
helyzettől függően, de az még meg-
beszélés tárgya, hogy a helyi szintű 
döntést a megyei tanfelügyelőségek, 
a városok és községek vagy az iskolák 
vezetősége kellene-e meghozza.

Sok gyereknek nincs eszköze
Az online oktatási platformok eseté-
ben sem lesz országos szintű egysé-
gesítés, az oktatási tárca és a tanfel-
ügyelőség is azon az állásponton van, 
hogy a tanintézetekben válasszanak 
az ingyenes – többnyire Google és 
Microsoft  – platformok közül. A táv-
oktatásban való részvételhez azon-
ban számos diáknak valamilyen digi-
tális eszközre van szüksége, ugyanis 
sokan semmilyen erre alkalmas esz-
közzel nem rendelkeznek. Emiatt 
a járvány elején 900 ezer diák nem 
tudott részt venni a távoktatásban 
országszerte. A szaktárca kérésére 
a tanfelügyelőségek által májusban 
elvégzett felmérések szerint Hargita 

megyében 3404, Maros megyében pe-
dig 9286 diáknak nincs hozzáférése az 
online oktatáshoz eszközhiány miatt. 
Ők táblagépeket kapnak majd ősszel, 
az eszközök beszerzésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárás el is kezdődött 
már és tanévkezdés előtt, azaz szep-
tember 10-én fejeződik be – tájékozta-
tott Demeter Levente.

Veszélyeket rejt az online oktatás
Az oktatási miniszter egyébként a Ra-
dio France Internationale-nak múlt 
héten azt nyilatkozta, hogy a hibrid 
oktatás bevezetését tartja a legvaló-
színűbbnek ősztől. Az online oktatást 
nagyon sok szülő ellenzi, és sok szak-
ember sem támogatja. A Mentsétek 
meg a gyermekeket szervezet prog-
ramigazgatója az elmúlt hétvégén egy 
videókonferencián azt mondta, az 
előző tanév végén bevezetett online 
oktatást nem lehet iskolának nevez-
ni. Szerinte az volna a legjobb, ha a 
gyerekek kis csoportokban, felváltva 
járnának iskolába ősztől.

Alexandru Rafi la, a Román Mikro-
biológiai Társaság elnöke, az Egész-
ségügyi Világszervezet romániai 
képviselője szerint a gyerekeknek sze-
mélyes kapcsolatra van szükségük, 
különösen osztálytársaikkal, tanár 
jelenlétében, tehát az iskolában. Ha 
ez a kapcsolat virtuális lesz, „tábla-
gépolvasókká” válhatnak a gyerekek 
– hívta fel a fi gyelmet az elszigeteltség 
veszélyeire a szakember, aki úgy véli, 
ősztől 15 gyerekből kellene állnia egy-
egy iskolai osztálynak.

Az iskolák többsége nem áll készen a hibrid oktatásra

 » Demeter 
Levente szerint 
az iskolák több-
ségében nincs 
annyi, a tanórák 
közvetítésé-
hez szükséges 
technikai esz-
köz, mint ahány 
osztályban 
oktatnak. Arra, 
hogy pontosan 
milyen mértékű a 
technikai hiá-
nyosság, csak az 
eszközkészletek 
felmérése után 
derül majd fény.




