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

Néhány napja jelentette ki Ionuţ 
Stroe ifj úsági és sportminisz-
ter, hogy 300 lejes utalványt 

kap minden sportklubhoz igazoló 
gyerek, ugyanis Romániának „nem 
válik dicsőségére” az a hely, amit a 
túlsúlyos gyerekek aránya szerint 
elfoglal, és így szeretnék motivál-

ni a gyerekeket, hogy többet 
mozogjanak. Ezzel szemben 
az új tanévben az iskolai tor-
naórákon tilos minden közös 
sporttevékenység, beleértve 
a labdajátékot is, hiszen ezek 
fi zikai kontaktust feltételez-
nek. „Tudathasadásos helyzet 
áll fenn jelenleg, mert fi zet-

nek annak, aki valamilyen 
sportklubba beiratkozik, de testneve-
lésórán nem engedélyezik a labdajá-
tékot, mert kontaktussal jár. Akkor ez 
hogy is működik?” – teszi fel a sokak 
által megfogalmazott kérdést a szé-
kelyudvarhelyi testnevelő tanár, Vass 
Imre, aki szkeptikusan látja szakmá-
ja jövőjét az adott helyzetben.

Vigyázz, taníts, fertőtleníts!

Másfél méter távolságot kell tar-
tani tornaórán, és akkor nem 
szükséges a maszkviselés, illetve 
olyan gyakorlatokat kell végez-
tetni a diákokkal, amelyek nem 

igényelnek fizikai kontaktust. Ha 
például technikai elemeket akar a 
tanár labdával megtanítani a diá-
koknak, akkor mindenkinek saját 
labdája kéne legyen, ez például a 
református kollégiumban 800 gye-

reket és 800 labdát jelent, nagyon 
érdekes helyzet állna fenn, ha 
mindenki bejönne a saját labdájá-
val – magyarázza a tanár. 

Eddig is megtanították a tanuló-
kat arra, hogy cseréljenek pólót és 

rövidnadrágot óra után, ne üljenek 
az izzadt ruhában, mert azzal árta-
nak az egészségüknek. Az átöltözés-
re most négy négyzetméter helyet 
kell biztosítani minden gyereknek. 
„Nem hiszem, hogy van az ország-
ban olyan iskola, amely tudja ezt a 
négy négyzetmétert biztosítani az 
átöltözéshez egy 30 fős osztály ese-
tében például” – teszi hozzá vélemé-
nyét a szaktanár. 

Minden osztály után kell fertőt-
leníteni a termet, az ajtókilincset, 

illetve az eszközöket is, ha használ-
nak valamit. Egy református kollé-
gium méretű épületben, ahol össze-
sen négy takarítónő van, valószínű, 
hogy a pedagógusnak kell ezt meg-
tennie két óra között, de hogyan? – 
teszi fel a kérdést Vass Imre. „Esély 
nincs arra, hogy személyzet legyen 
erre, hisz évek óta folyamatosan 
csak leépítették őket, és most elvár-
nák, hogy legyen ez is megoldva. 
Már szavaim sincsenek erre” – fűzi 
hozzá a tornatanár.

Hol marad a közös játék öröme?

A diákok az iskolaudvaron tornáz-
hatnak, de ott is korlátozva vannak, 
hiszen csak egyéni, atletikus jellegű 
gyakorlatokat végezhetnek tor-
naórán, és semmi olyat nem szabad, 
amely közös játékot igényel, bele-
értve például a fogócskát is, mert 
az is fi zikai érintkezéssel jár. „Nem 
szaladhatják a köröket életre-halál-
ra minden órán, nem sprintelhetnek 
egyfolytában, hiszen ez nagyon 
sablonos egy idő után. Nincs játék-
ra lehetőség, mert azt egyedül nem 
tudja végezni, csak csapatban vagy 
egy másik játékos ellen. Ezt betarta-
ni sem lehet, és megoldani sem ilyen 
formában. A kis elemisek a szociális 
együttélés szabályait a játékokon 
keresztül tanulják meg ebben a kor-
ban” – magyarázta. Ugyanakkor 
korlátozva vannak a csapatsportok 
is, még semmit sem lehet tudni ar-
ról, hogy lesznek-e bajnokságok 
vagy sem. Ha még tart egy ideig ez 
az állapot, a jelenlegi intézkedések-
kel megölik az utánpótlást a sport-
ban, mert akkora kiesés lesz, hogy 
nem biztos, hogy be lehet ezt még 
hozni – véli a szaktanár.

Tornaóra játék nélkül
A gyakorlatban lehetetlen megfelelni minden elvárásnak az iskolai testnevelésórákon
• A gyerekek egészséges fejlődésére nézve aggályos és szinte lehetetlen betartani 
azokat a szabályokat, amelyeket az oktatási és egészségügyi szaktárcák közö-
sen megfogalmaztak az iskolai testnevelésórákkal kapcsolatban. Vass Imrével, a 
székely udvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium testnevelő 
tanárával jártuk körbe a kivitelezhetetlennek tűnő elvárásokat.

A gyerekek egy ideig elfelejthetik 
a labdajátékokat tornaórán

▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  VARGYASI  LEVENTE

SZÉKELYHON

Alig van olyan gyergyószentmik-
lósi utca, ahol ne lenne átvágva, 

felásva az úttest. A város 
egyik részén az Országos Be-
ruházási Ügynökség (CNI) 
által megbízott cég dolgozik 
azon, hogy befejezze a 13 éve 
elkezdett és 3 éve az akkori 
kivitelező csődje miatt abba-
maradt víz- és csatornahá-

lózat-építést, máshol pedig az 
önkormányzat által 2017-ben elnyert 
pályázat révén épül a víz- és csator-
narendszer másik része.

A CNI-projekt néven emlegetett be-
ruházás új kivitelezője jelezte, hogy 
csütörtökön nyomás alá helyezi az 

egyik fővezeték első szakaszát. Ez a 
Gyilkostó sugárút mentén, a Vár utca 
és a Kárpátok utca között élőket érin-
ti. A városháza közleményben kéri a 
lakókat, hogy a reggel 7-kor kezdődő 
nyomáspróba miatt ellenőrizzék a 
háztartásukhoz tartozó vízaknában a 
csapokat, és bizonyosodjanak meg ar-
ról, hogy azok zárva vannak. Figyeljék 
ugyanakkor a háztartásukhoz tartozó 
vízaknákat, pincéket, és ha vízszivár-
gást észlelnek, jelezzék, hogy időben 
orvosolni lehessen a problémát. A be-
jelentéseket a 0740-570195-ös vagy a 
0266-364494-es telefonszámon lehet 
megtenni, illetve a kozszolgaltatas@
gyergyoszentmiklos.ro e-mail-címen.

A CNI-s beruházás múlt héten 
indult újra. Az eddig lefektetett 
víz- és csatornahálózaton beépítik 
a még hiányzó szerkezeti elemeket, 

speciális robotkamerával ellenőr-
zik a csövek, az illesztések és az 
aknák minőségét, és ahol hibákat 
észlelnek, kijavítják azokat, majd 
szakaszosan helyezik nyomás alá 
a rendszert. Befejeződnek a víz-
háznál és a szennyvíztisztítónál is 
a még hátralévő szerelési munkála-
tok. Minderre 4 munkahónapja van 
a kivitelezőnek.

Meghibásodások voltak,
és még lehetnek

Időközben rengeteg a meghibáso-
dás, naponta maradnak víz nélkül 

egyes utcák. Mint megtudtuk, a ré-
gi, 40–50 éves vezetékekről nincs 
megbízható tervrajza (térképe) sem 
a városnak, sem a szolgáltatásokat 
működtető GO Rt.-nek, így a mun-

kagépek gyakran kárt okoznak a 
vezetékekben. A régi csövek olyan 
rossz állapotban vannak, hogy a 
legkisebb érintésre is repednek, 
törnek. 

Nyomáspróba a gyergyószentmiklósi új vezetéken
• Gyergyószentmiklós számos pontján dolgoznak a munkagépek, egyszerre két köz-
műberuházás zajlik, emiatt sok a meghibásodás is a vízhálózaton. Most egy főveze-
ték nyomáspróbája következik, ettől a helyzet javulását várják.

Zajlik a csatornarendszer vizsgálása 
és tisztítása is
▸  F O R R Á S :  S Z É K E L Y H O N . R O




