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 » KORPOS ATTILA

A csíkszeredai Erőss Zsolt Aréna ideigle-
nes lakóinak elhelyezéséről továbbra 

sem tudni konkrétumokat. Addig is rutin-
szerű programokkal igyekeznek hasznossá 
tenni a csíksomlyói nyomortelep egy részé-
nek múlt heti leégését követően hajléktalan-
ná vált 261 személy mindennapjait. Korodi 
Attila, a város polgármestere tegnapi sajtó-
tájékoztatóján elmondta, kidolgozott napi 
programban vesznek részt az Erőss Zsolt 
Aréna lakói. „Meg tudtuk szervezni a gye-
rekek oktatását, így hétfőtől már bejárnak 
pedagógusok is a létesítménybe. Nekünk az 
a fontos, hogy az ott lakóknak meglegyen a 
biztonságérzetük télvíz idején” – mutatott 
rá. Hozzátette, a tűzvész helyszínén egy 
szakmai bizottság a telep életkörülményeit, 
feltételeit vizsgálja meg higiéniai szempont-
ból is, így kialakulhat majd a terület jövőbe-
li rendeltetése, amelyet visszaszolgáltatásra 
váró magánterületként tartanak nyilván. 
„Az a nyomorúságos helyzet, amiben a 

Somlyó 33. utca közössége élt és a többi, eh-
hez hasonló helyzetű telephely hosszú évek 
munkáját vetíti előre. Ez a helyzet bármikor 
bárhol bekövetkezhetett volna. Hosszú éve-
ken keresztül hagytuk, hogy létezzen és lap-
pangjon, íme, ez lett az eredménye” – utalt 
Korodi a romakérdés szőnyeg alá söprésére. 
Sógor Enikő alpolgármester megköszönte a 
civil szervezetek és önkéntesek munkáját, 
hiszen, mint fogalmazott, a szakmai háttér-
csapat kézben tudja tartani ezt a hihetetle-
nül nehéz helyzetet. Borboly Csaba megyei 
tanácselnök méltatta a múlt nyáron Kovács 
Gergely érsek által kezdeményezett mély-
szegénység-munkacsoport létrejöttét, amely 
most nyert létjogosultságot. Mint mondta, 
a mélyszegénységben élőkkel kell foglal-
kozni a következő időszakban nemzetiség-
től és hovatartozástól függetlenül. András 
Lóránd, a Hargita Megyei Tanács mélysze-
génységgel foglalkozó munkacsoportjának 
koordinátoraként problémahalmazként 
jellemezte a kialakult helyzetet, amelyet 
Európa-szerte sehol nem sikerült maradék-

talanul megoldani. „Munkacsoportunk a 
következő két évben elkészíti Hargita megye 
szegénységtérképét, és beavatkozó stratégi-
át dolgoz ki, hogy ehhez hasonló szerencsét-
lenségek ne történjenek” – tudatta. Közölte 
továbbá, a létesítményben napi programok 
zajlanak, mint az iskolai és higiéniai foglal-
kozások, szabadidős tevékenységek és lelki 
támogatás, a ki- és bejárás pedig bármikor 

megengedett. Érdeklődésünkre Korodi kö-
zölte, továbbra is tárgyalások folynak, hogy 
milyen helyszíneken lenne megoldható a 
családok elhelyezése, de körültekintően kell 
kiválasztaniuk azokat, hogy minden szem-
pontból megfelelőek legyenek. Kérdésünkre 
megnyugtatott, a nemrég felújított sportaré-
nában nem tapasztaltak rongálást.

Dolgoznak a csíksomlyói tűzkárosultak elhelyezésén

A csíkszeredai Erőss Zsolt Arénában tartózkodnak azok, akik hajléktalanná váltak a tűz miatt
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Gyorssegélyt nyújt a kormány a kárvallottaknak

Élelmiszerekből és egyéb javakból álló, több mint 300 ezer lej értékű gyorssegélyt nyújt 
a kormány a csíksomlyói tűzvész károsultjainak. A humanitárius segélycsomag olajat, 
cukrot, lisztet, konzerveket, továbbá ágyakat, matracokat, takarókat, hálózsákokat tar-
talmaz. Az ehhez szükséges összeget a kormány tartalékalapjából különítik el. A gyors-
segély kiutalásáról Florin Cîţu miniszterelnök döntött, de ezt kormányhatározatban is 
rögzítik, írta az Agerpres. A romatelepen január 7-én pusztított tűzvész. (Hírösszefoglaló)

PÁR HÉTTEL MEGHOSSZABBÍTHATJA A MINISZTÉRIUM A DIÁKOK ELSŐ FÉLÉVI TANULMÁNYI EREDMÉNYEINEK LEZÁRÁSI IDŐSZAKÁT

Személyes részvételt ígérnek a záróvizsgákra
Eleget tesz a diákok, tanárok és szü-
lők kérésének az oktatási minisztéri-
um: személyes részvétellel rendezik 
majd meg az érettségi és a képesség-
felmérő vizsgákat. Ugyanakkor arról 
is döntöttek, hogy jelentősen meg-
hosszabbítják az első félév lezárási 
időszakát, lehetőséget biztosítva 
az online oktatásból kiesett diákok 
felzárkóztatására.

 » KRÓNIKA

A diákok személyes részvételével zajlik 
idén az érettségi és a képességfelmé-
rő annak érdekében, hogy a vizsgák 

ne veszítsenek súlyukból – jelentette be 
Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter. Jelezte: 
erről a diákok, tanárok és szülők képvise-

lőivel folytatott egyeztetésen elhangzot-
tak alapján döntöttek. „Mindannyian ezt 
kérték, és egyetértettünk, mindent megte-
szünk annak érdekében, hogy az országos 
vizsgák lebonyolítása kiszámítható legyen, 
akkor tartsuk meg őket, amikorra be van-
nak tervezve. Megállapodtunk abban, hogy 
az országos vizsgákon a diákok személye-
sen vegyenek részt, hogy ezáltal megőriz-
zük a vizsgák fontosságát” – nyilatkozta a 
tanügyi tárca vezetője a román közszolgá-
lati televíziónak (TVR).

Utalt egyúttal arra is, nem lehet fi gyel-
men kívül hagyni, hogy ez mindenképp egy 
rendkívüli tanév, így valószínűleg a vizsgák 
témája kapcsán lesznek engedmények. „A 
vizsgák témáját összhangba hozzuk az idei 
tanév realitásaival. Nincs értelme tagadni, 
hogy voltak veszteségek az oktatásban. 
Fontos, hogy helyesen azonosítsuk a vesz-
teségeket, megtervezzünk egy megfelelő 
tematikát annak mentén, hogy mennyire 

sajátították el a diákok a tananyagot, és 
nem annak függvényében, hogy a tanárok 
hogyan adták le. Mivel nagyon sok esetben 
a tanárok leadták, azonban – önhibájukon 
kívül – fekete képernyők előtt beszéltek, te-
hát nincs visszajelzés, nem lehet igazából 
tudni, hogy mennyire sajátították el a diá-
kok az anyagot” – magyarázta az oktatási 
miniszter. Leszögezte: éppen ezért a diákok 
által elsajátított tananyag mennyiségéhez 
igazítják a vizsgatételeket. Sorin Cîmpeanu 
beszélt egyúttal arról is, hogy fontos „diag-
nosztizálni a diákok veszteségeit”, tesztelni 
kell, hogy lássák, pontosan mi maradt ki az 
online oktatás során.

Közben az oktatási miniszter és a tanfe-
lügyelők hétfői megbeszélésén kiderült, 
a második félév kezdetétől négytől nyolc 
hétig terjedő időszakra meghosszabbít-
hatják a tanulók első félévi tanulmányi 
eredményeinek lezárási periódusát. Sorin 
Cîmpeanu hétfőn videókonferencián ta-

nácskozott a megyei főtanfelügyelőkkel az 
első félévi tanulmányi helyzetek lezárásá-
ról. Az illetékesek több megoldás lehető-
ségét is felvetették. Beszéltek többek közt 
arról, hogy az elmaradt tevékenységeket a 
második szemeszterben lehet majd pótol-
ni, ehhez forrásokat kell találni a tanárok 
bérezésére. Szó esett arról is, hogy ahol 
nincs lehetőség az első félévi tanulmányi 
eredmények lezárására, ott ezt a második 
félév első 4–8 hetében pótolják; ugyanak-
kor felmerült annak lehetősége is, hogy 
a heti óraszámtól függetlenül két jegy is 
elegendő lesz a lezáráshoz. A minisztéri-
um beszámolója szerint mintegy 65 ezer 
tanuló van abban a helyzetben, hogy első 
félévi tanulmányi eredményei lezáratlanul 
maradhatnak (előző években ez a szám 15 
ezer körüli volt). Ennek elsősorban techni-
kai okai vannak, de sok esetben az órákról 
való hiányzások vagy az egészségügyi hely-
zet is akadályozza a lezárást.




