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A 2020–21-es tanév osztályok 
szerinti változásairól Deme-
ter Levente Hargita megyei 

főtanfelügyelő beszélt lapunknak, 
rámutatva, nem beszélhetünk arról, 
hogy szakosztályok szűnnének meg 
végérvényesen a megyében. Több 
esetben nem tudták elindítani a 
tervezett osztályokat, ennek leggya-
koribb oka pedig a kevés jelentkező 
az illető szakra, szakokra. Ennek tu-
datában kiderült, hogy a megyében 
három tanintézmény négy különbö-
ző osztályát nem tudták elindítani 

idén. A gyergyószentmiklósi Foga-
rasy Mihály Műszaki Szakközépis-
kolában egy fél osztályról mondtak 
le, az iskola vezetőségétől kapott ma-
gyarázat szerint a 28 fővel tervezett 
középiskolai osztály fele mechatro-
nika szakként, a másik fele vallás 
osztályként indult volna el. „Mivel 
utóbbira nem jelentkezett legalább 
tizennégy fő, így a római katolikus 
osztályrész nem tudott elindulni” – 
magyarázták. A székelykeresztúri 
Zeyk Domokos Technológiai Szakkö-
zépiskolában két tervezett osztályt 
nem tudtak indítani idén: a kertész 
és a textil szakra sem volt elegendő 
jelentkező. Ugyanakkor a borszéki 
Zimmethausen Szakközépiskolában 

egy pincér osztály nem tudott elin-
dulni ebben a tanévben.

Túljelentkezés miatt 
újabb osztály

Az érem másik oldalát megyeszinten 
az újonnan indult osztályok jelentik. 
Így egy román nyelvű kilencedik 
osztály indult természettudomány 
és fi lológia szakon Balánbányán. 
Megtudtuk, a félreeső településen 
mindössze kilenc magyar anyanyel-
vű diák volt, aki elvégezte a nyolca-
dik osztályt. A csíkszeredai Kájoni 
János Szakközépiskolában idén már 
igény volt román nyelvű szakiskolai 
osztályra is szakács profi llal, így ez 
is elindulhatott. Mindössze egy új 
osztályt kellett indítani a megyében 
a meglévő szakosztályok mellett, ez 
a székelyudvarhelyi Eötvös József 
Szakközépiskolában volt. Itt érte-
lemszerűen a túljelentkezés állt a 
döntés hátterében – tudtuk meg. Ar-

ra a kérdésünkre, hogy a megyében 
csökken-e vagy nő a szakosztályok 
száma, a főtanfelügyelő utóbbit je-
lölte meg. Magyarázatként az utóbbi 
évek szakiskolai és szakközépisko-
lai kilencedik osztályainak 
számát hozta fel. Ebből kide-
rült: 2017-ben 29, 2018-ban 
30, 2019-ben 29, míg a leg-
utóbbi tanév kezdetén már 
36 szakiskolai osztály indul-
hatott el. A szakközépiskolai 
osztályok indulása az utóbbi 
évekre lebontva 33, 32, 33 volt, idén 
pedig ugrásszerűen 43 lett, amiből 
négy speciális osztály. A magyar és 
román nyelvű osztályok esetében a 
középiskolákban 58 magyar osztály-
ra 19 román nyelvű jutott (az osztá-
lyok 24 százaléka román nyelvű), a 
szakiskoláknál 32 magyar és 4 ro-
mán nyelvű osztály az arány.

Nincs igény minden szakra
A szakiskolai és szakközépiskolai osztályok elosztása Hargita megyében

Egyetem helyett. A szakiskolák el-
végzése után már szakemberként 
is vállalhatnak munkát a végzősök
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Ráduly megköszönte
Szőke munkáját
Három tömbház hőszigetelési 
munkálatai is célegyenesbe 
kerültek Csíkszeredában. A 
polgármesteri hivatal illeté-
kesei csütörtökön vették át a 
Kalász lakótelepen a megújult 
külsejű épületeket. A Hunyadi 
János 33., 35., illetve a Tető 
utca 13. szám alatti tömb-
házak sikeres hőszigetelési 
munkálatai kapcsán Ráduly 
Róbert Kálmán, Csíkszereda 
még tisztségben lévő polgár-
mestere a sajtótájékoztatón 
ironikusan úgy fogalmazott, 
ez az a beruházás, amely idő-
ben készült el, csak épp nem 
abban az évben, amikorra 
meg volt ígérve. „Köszönöm a 
lakók türelmét, a munkálatok 
alatt tanúsított magatartá-
sukat. Ha minden jól megy, 
további tizenhat tömbház fog 
még idén elkészülni a város-
ban” – mondta. Megragadva 

az alkalmat megköszönte 
Szőke Domokosnak az elmúlt 
tizenhat évben alpolgármeste-
ri tisztségben betöltött mun-
káját. „Sok alpolgármesterrel 
ellentétben ő napirenden 
volt a szigetelési munkálatok 
fázisával, szemmel tartotta 
az építőtelepet és a lakók 
kéréseit, panaszait.” Szőke 
hozzátette, egy jó beruházást 
könnyű végigcsinálni, ameny-
nyiben minden érintett részé-
ről megfelelő a hozzáállás. 
„Sajnos általában ez nem így 
van. Ennél a beruházásnál pél-
dául a kivitelezővel nehezen 
tudtunk szót érteni, majdnem 
fel is bontottuk a szerződést. 
És bár megkésve, de végül 
csak sikerült befejezni a 
munkálatokat” – magyaráz-
ta. Kiemelte, a lakók kérése 
nyomán a kivitelező további 
egy hónapot dolgozott még 
a finomításokon. Mindhárom 
tömbház esetében a lakók 
önrésze 25 százalékot tett ki. 
Ezen kívül a helyi önrésszel, 
európai uniós hozzájárulással 
és kormányzati finanszírozás-
sal létrejövő tömbházszigete-
lés csaknem 3 millió lejre rúg. 
(Korpos Attila)

• RÖVIDEN

• Miközben a rendhagyó tanév szép lassan az ott-
honokba kényszerül, emelkedő tendenciát mutat a
szakiskolák és szakközépiskolák kilencediktől induló
osztályainak száma. Ellenben vannak tanintézmények,
ahol nem minden osztályra volt elegendő jelentkező.




