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Vizsgázniuk kell a vezetőknek
Szeptember elsejétől ideiglenesen kinevezett iskolaigazgatók vannak a tanintézetek élén
• Szeptember else-
jén az oktatási intéz-
mények igazgatói és 
aligazgatói számára 
lejárt a versenyvizsgá-
val elnyert négyéves 
mandátum, azóta a 
megyei tanfelügye-
lőségek neveztek ki 
ideiglenesen iskola-
vezetőket a következő 
fél évre. Mától pedig 
be lehet nyújtani a 
jelentkezési dosszié-
kat a versenyvizsgán 
elnyerhető hosszabb 
távú tisztségekre, 
amelyek január 10-
étől, a következő 
félévtől lesznek érvé-
nyesek.

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

S zeptember 14-én kezdődött 
el a romániai iskolák igaz-
gatói tisztségének betölté-

sére kiírt versenyvizsga, amelyet 
most legálisan lehet megtartani, 
miután a törvénymódosítás hétfőn 
megjelent a Hivatalos Közlönyben. 
Az iskolaigazgatók versenyvizsgá-
ját nemrég felfüggesztették, majd 

a kormány augusztus 30-ai ülésén 
sürgősségi rendeletet fogadott el, 
amely módosította a tavalyi 55-ös 
számú törvénynek azt a cikkelyét, 
amely lehetővé tette a versenyvizs-
ga megtartását. Így a törvény szö-
vege kiegészült az iskolaigazgatói 
versenyvizsga lebonyolítására vo-
natkozó résszel.

Iskolavezetői vizsgamenet

A versenyvizsganaptár szerint 
szeptember 15-én lehet benyújtani 
az írásbeli vizsgára való jelentke-
zési dossziékat az e célra kialakí-
tott informatikai platformon, majd 

szeptember 27–29. között értékelik 
ki a pályázatokat, és szeptember 
30-án teszik közzé az elfogadott 
pályázók listáját. Október elsején 
lehet benyújtani az esetleges hibák 
kijavítására irányuló kérelmeket, 
amelyeket október 4–6. között javí-
tanak ki. Október 7-én teszik közzé 
az elfogadott jelöltek listáját. Októ-
ber 8-án jelölik ki a vizsgaközpon-
tokat, majd október 13-án kerül sor 
a pályázók elosztására a központok 
között, és október 15-én lesz az írás-
beli vizsga, amelynek eredményeit 
még aznap közzéteszik. Október 
15–17. között lehet benyújtani az 
írásbeli vizsgára vonatkozó felleb-

bezéseket, október 20-án közlik az 
írásbeli vizsga végleges eredmé-
nyeit. Október 21–27. között válasz-
tanak tanegységet a jelentkezők, 
október 28–29-én kerül sor a tanári, 
helyi hatóságok és vállalatok/egye-
temek kérvényeinek benyújtására a 
felvételi bizottság tagjainak kineve-
zésére, majd november 1–10. között 
állnak össze az interjúbizottságok, 
és miután közzéteszik az interjúk 
menetét, november 15-e és decem-
ber 8-a között zajlanak le a szóbeli 
interjúk, közben november 16-a és 
december 10-e között lehet benyúj-
tani és rendezni az interjúvizsgával 
szembeni fellebbezéseket. Decem-

ber 13-án döntenek a jelöltek arról, 
hogy melyik tanintézetet vagy tiszt-
séget választják, amennyiben több 
pozícióra/tanegységre is jelentkez-
tek. December 17-én hivatalosítják 
a végeredményeket, és még kará-
csony előtt, december 20–22. között 
megkapják a kinevezési határozato-
kat 2022. január 10-ei hatállyal.

Kinevezett vezetők vannak 
az iskolák élén

A 2021–2022-es tanév első félévére a 
megyei tanfelügyelőségek ideigle-
nesen neveztek ki iskolavezetőket, 
akik január 10-éig vezetik kineve-
zéssel a tanintézeteket, ugyanis 
szeptember elsején minden-
kinek lejárt a mandátuma 
vagy ideiglenes kinevezése. 
Legtöbb helyen a régi igaz-
gató maradt tisztségben, de 
akadnak olyan iskolák is, 
ahol újak kerültek ideigle-
nesen az igazgatói székbe. 
Maros megyében minden 
iskolában van jelenleg kine-
vezett igazgató – tudtuk meg Iri-
mie-Matei Cameliától, a tanfelügye-
lőség sajtófelelősétől.

Maros megyében 166 igazgatói 
és 110 aligazgatói tisztség elfog-
lalására hirdették meg kedden a 
versenyvizsgát, Hargita megyében 
pedig összesen 131 igazgatói és 61 
aligazgatói tisztség elfoglalására 
írtak ki versenyvizsgát – közölték a 
megyei tanfelügyelőségek. 

Hosszú folyamat elé néznek a jelöltek. Karácsony előtt kapják 
meg az iskolavezetői kinevezéseket a sikeres vizsga esetén
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KORPOS ATTILA

Süket Zsombor, a társulás mene-
dzsere lapunknak úgy nyilat-

kozott, mindössze tucatnyi embert 
mozgatott meg az útvona-
lak »trekkelése«, ami a 
Csíkszereda–Balánbánya, 
Pottyond–Hargitafürdő, il-
letve Balánbánya–Marosfő 
mint lehetséges útvonalak 
viszonylatában kevés-

nek mondható. Mivel nem 
a főút menti, sokkal inkább a köz-
ségi, illetve a helyiek által ismert 

erdei és mezei utak feltérképezése 
lenne a cél, szükség van még több 
lehetséges útvonalra. „Megbeszé-
léseket tartottunk kerékpáros tár-
saságokkal az indokok keresésére. 
A tapasztalatok alapján pedig úgy 
tűnik, hogy a medvék, de leginkább 
a pásztorkutyák jelenléte ezeken az 
útvonalakon eltántorítja az embe-
reket a feltérképezéstől” – mutatott 
rá. Mint jelezte, jelenleg 850 kilo-
méter feltérképezett útvonal van 50 
trekkel, azaz térképpel, elmondása 
szerint azonban még legalább ötven 
útvonalra szükség van. „Különféle 
útvonalakat kaptunk minden irány-
ból, azonban látható, hogy ezek kö-

zel vannak a településekhez. Reális 
problémáról beszélünk, amikor az 
emberek nem merészkednek távo-
labb a településtől” – értékelte a 
menedzser.

A szabályokról

Az útvonalak feltérképezésének 
szabályai nem változtak. A Gaia 
GPS telefonos applikáció segítségé-
vel kell végigmenni egy lehetséges 
útszakaszon, a koordináták alapján 
pedig behatárolódik az adott rész. 
Lehet készíteni fotókat az akadá-
lyokról és a látványosságokról, a 
teljes adatokat pedig a tekerjcsik-
ban@gmail.com e-mail-címre vár-
ják. A rövidebb (5–20 kilométer 
közötti) szakaszokból legalább öt 

szükséges, a 20 kilométer feletti sza-
kaszokból pedig legalább három. 
Nyereményekkel is próbálják ösz-
tönözni a kerékpárosokat: egy 2000 
lej értékű vásárlási utalvány mellett 
egy hegyi kerékpárt is kisorsolnak 

majd. Technikai információk a Te-
kerj és Trekkelj Facebook-esemény-
nél és a Tekerj Csíkban! csoportban 
elérhetők. A mostani kiírás szerint 
október 3-áig lehet feltérképezett 
útvonalakat küldeni.

Félnek a pásztorkutyáktól, ezért nem nagyon mernek biciklizni
• A Felcsík Kistérségi Társulás még augusztus elején 
hirdette meg akcióját, amelyben a lakosság segítségé-
vel a felcsíki térség kerékpáros útvonalait szeretnék 
feltérképezni. A megmozdulást októberig meghosszab-
bították a szervezők, mivel számításaik szerint több 
útvonalra van szükség.

Eddig a települések környékéről érkeztek 
beküldések. Távolabbi útvonalak is kellenének
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