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Recseg-ropog  a tanévszerkezet
A bejelentett módosítási tervek ismét felkorbácsolták a kedélyeket
• Sok szülőből fel-
háborodást váltott ki 
az oktatási miniszter 
tanévszerkezettel, va-
kációval kapcsolatos, 
kedden bejelentett 
módosítási terve, de a 
pedagógusok körében 
is nagyon megosz-
lanak a vélemények 
a tárcavezető által 
felvázolt indítvánnyal 
kapcsolatban, és a 
szakmai szervezetek 
sem támogatják azt.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

K ét héttel meghosszabbítják, 
így egy hónapos lesz a ta-
vaszi vakáció, amely április 

2-ától május 4-éig tart majd, és két 
héttel hosszabb lesz a tanév máso-
dik féléve is, június 18-a helyett csak 
július 2-ától mehetnek majd nyári 
vakációra az iskolások – jelentette 
be a szaktárca módosítási indítvá-
nyát kedden Sorin Cîmpeanu. Az 
oktatási miniszter ugyanakkor ar-
ról is beszélt, hogy terveik szerint a 
nyolcadik osztályosok képességfel-
mérőjét július 5–8. között rendezik 
majd meg, így az általános iskolát 
befejező évfolyam számára június 
11-e helyett június 25-én érne véget 
a tanév, a tizenkettedikesek eseté-
ben június 4-e helyett június 18-án, 

a szakiskolásoknak pedig július 9-e 
helyett július 23-áig kellene iskolába 
járniuk. Sorin Cîmpeanu indoklá-
sa szerint az április hónap ígérke-
zik a legnehezebbnek járványügyi 
szempontból, ezért sokat segítene a 
helyzeten az egy hónapos vakáció, 
amely miatt eltolódna a tanév vége.

Nem bátorítják

A tanévszerkezetet érintő módosítási 
tervek nem arattak osztatlan sikert a 
szülők, pedagógusok, de a szakmai 
szervezetek körében sem. „A tanév 
közben megváltoztatandó szabályo-
kat nem bátorítjuk. Nem gondoljuk 
úgy, hogy ez bármilyen formában ki-

számítható és pozitív hatással lenne 
az oktatási folyamat egészére. A köz-
egészségügyi szakemberek nem mi 
vagyunk, ők kell megmondják, hogy 
a járványügyi helyzetben hogyan 
kell eljárni” – mondta a tanévszerke-
zetre vonatkozó módosítási tervvel, 
illetve a javaslat indoklásával kap-
csolatban lapunknak Ferencz Sala-
mon Alpár. A Romániai Magyar Pe-
dagógusok Szövetségének (RMPSZ) 
országos szakmai alelnöke azt is 
megjegyezte a tárcavezető által beje-
lentett tervekkel kapcsolatban, hogy 
nem látják az indítvány közoktatási 
vonatkozású pozitív hatását, ami egy 
ilyen viszontagságos tanévben elvár-
ható volna. A tanítási hetek számát 

illetően a tanévszerkezet újonnan 
javasolt változata nem hozna egy 
héttel sem több tanítási, felkészülési, 
felzárkóztatási lehetőséget – érvelt a 
módosítás szükségtelenségével kap-
csolatban. Ugyanakkor kitért arra 
is, hogy nem látnak garanciát arra, 
hogy az egy hónapos vakációra el-
küldendő gyerekek a szünidő alatt 
nem fognak találkozni fertőzött sze-
mélyekkel, illetve hogy egymással 
nem fognak találkozni. „Ha mi most 
prioritást állítanánk fel közoktatási 
szempontok szerint, a cél az lenne, 
hogy a lemaradó diákokat minél job-

ban fel lehessen zárkóztatni, a vizs-
ga előtt állókat felkészíteni, illetve 
a többi osztályokban a tananyagot 
pótolni, a kompetenciákat fejleszte-
ni” – fogalmazott Ferencz Salamon 
Alpár. A nyolcadikos diákok képes-
ségfelmérő vizsgájának elhalasztási 
tervével kapcsolatban megjegyezte, 
a vizsgakövetelmények tükrében 
indokolt lenne a halasztás, de csak 
akkor, ha ezáltal a nyocadikosoknak 
több lehetőségük volna felkészülni a 
képességfelmérőre.

Nagyon megoszlanak 
a vélemények

Nagyon megoszlik az oktatási rend-
szerben dolgozók véleménye a ter-
vezett intézkedésekről – tudtuk meg 
Kocs Ilonától, a Tanügyi Szabad 
Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) 
Hargita megyei területi vezetőjétől. 
Van, aki fel van háborodva amiatt, 
hogy az oktatási miniszter 
egy hónaposra tervezi a 
tavaszi vakációt, mások 
viszont éppen ennek örül-
nek. Olyan pedagógusok is 
vannak, akik abban bíznak, 
hogy a meghosszabbítandó 
tavaszi vakációban alábbhagy a 
járvány terjedése és kevesebb lesz 
a fertőzött az iskolákba való visz-
szatéréskor, mások számára viszont 
az a fő szempont, hogy maradjon 
minden az eredetileg meghatározott 
tanévszerkezet szerint – részletezte 
a megoszló véleményeket a tanügyi 
szakszervezet képviselője. Kocs Ilo-
na úgy véli, ebben a helyzetben nem 
is lehet olyan döntést hozni, ami 
mindenkinek megfelel, csupán ab-
ban az egyben biztos, hogy a peda-
gógusok döntő többsége nem kíván 
visszatérni az online oktatáshoz.

Több szakmai szempont is a 
meghosszabbítandó vakáció 
és tanév terve ellen szól. Nem 
döntött népszerűségi csúcsokat 
a tárcavezetői javaslat
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A Koronka–Jedd–Marosszent-
györgy–Nagyernye érintésével 

megépülő terelőút lehetővé tenné, 
hogy a Segesvár, illetve 
Székelyföld felől érkező 
és Szászrégenbe, Beszter-
ce felé utazók elkerüljék 
Marosvásárhelyt. A 11,64 
kilométernyi terelőút első 
megvalósíthatósági tanul-

mányát 2004-ben készítették 
el, majd 2007–2008-ban elkészült az 

első terv, amit 2012-ben módosítot-
tak. A kivitelezési szerződést a Copis-
ta cég nyerte meg, amely elvégezte 
a munkálatok 34 százalékát, ám a 
terepen tapasztalható nehézségek 
miatt nem folytatta. A Közúti Infra-
struktúrát Kezelő Országos Társaság 
(CNAIR) 2017-ben bontott szerződést 
a céggel. 2019-ben két alkalommal is 
meghirdették a munkálatok befeje-
zését a közbeszerzési rendszeren, de 
egyetlen cég sem jelentkezett. Több 
cég jelezte ugyanis, hogy nem lehet 
egy 2012-ben rosszul összeállított 
terv alapján meghirdetni a munkálat 
befejezését.

Kis lépésekben

A CNAIR illetékesei a hét elején szá-
moltak be arról, hogy felkerült a 
SICAP rendszerre a Koronka–Nagy-
ernye közötti terelőút tervének meg-
valósítása. Ez azt jelenti, hogy egye-
lőre a tervet készíttetik újra, majd 
meghirdetik a munkálatokat is. A 
terv elkészítésében érdekelt cégek 
április 26-áig nyújthatják be ajánla-
taikat. A terv becsült értéke 2 581 613 
lej (áfa nélkül), elkészítési határideje 
nyolc hónap. Ez azt jelenti, hogy ha 
idén zökkenőmentesen készül el a 
terv, jövő év elején meg lehet hirdet-
ni a kivitelezési munkálatot is, és a 
legoptimistább számítások szerint 
2023-ban lesznek újra munkagépek a 
félbehagyott terelőút nyomvonalán.

A körgyűrűhöz is csatlakozna

Ennek az útnak a megépítése azért is 
fontos, mert összeköttetése lehet majd 

Marosvásárhely körgyűrűjével, amely 
a megyeszékhelyen, a Metro nagyáru-
háznál beérkező, autópályáról lehajtó 
tehergépkocsi-forgalmat a Bodoni út 
érintésével a Segesvári, E60-as útra 
terelné. Mint korábban beszámoltunk 
róla, a hat szakaszból álló körgyűrű 
esetében két szakasznak volt meg a 
sikeres pályázathoz szükséges irat-

csomója, így első körben ezt a két 
szakaszt támogatják. Az első szakasz 
az autópálya lehajtójától a Bodoni útig 
levő 2,5 kilométeres részen épül majd 
meg, míg a második szakasz a Bodoni 
és a Segesvári utat köti majd össze.

Újraterveztetik a marosvásárhelyi terelőutat
• Marosvásárhely terelőútjának, a Koronka–Nagyernye 
közötti útszakasznak az újratervezését hirdették meg a 
hét elején a közbeszerzési hatóság SICAP nevű elektro-
nikai rendszerében. Az ajánlatokat április végéig várják. 
A terelőút első tervét 2012-ben készítették el, és a volt 
kivitelezővel 2017-ben bontották fel a szerződést.

Félbehagyott munkálatok Jedd 
határában
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