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A románnyelv-oktatásba fektetnek
Hegedüs Csilla: még ebben a tanévben el is kezdődhetnének az oktatói képzések
minisztériumának állam- lió euró. „Eddig még nem született
• A legtöbb magyar érettségiző csak román nyelv és irodalomból bukott el idén is, alapok
titkára úgy fogalmazott, mind Szé- ekkora léptékű projekt azzal a cél-

mintegy hatvan százalékuk minden évben kizárólag ebből nem szerez átmenőt. A
vidéki településeken mért eredmények még rosszabbak, mint a városokban, hiszen
ott nagyobb a nyelvi elszigetelődés. Az európai alapok minisztériuma és az oktatási minisztérium közös projektet bocsátott közvitára, melynek összértéke 10 millió
euró, és célja, hogy hatezer oktatót képezzenek tovább arra, hogy a románt idegen
nyelvként tanítsák a magyar diákoknak.
H AJ N A L C S I L L A

S

peciális tanterve volt eddig
is a „kísérleti generációnak”
román nyelvből, tehát azoknak a diákoknak, akik most kezdték meg a kilencedik osztályt, de a
tapasztalat azt mutatta, hogy sok
esetben hiányosan vagy egyáltalán
nem is alkalmazták ezt a tantervet a
román szakos tanárok.

alapok minisztériuma és az oktatási minisztérium közös projektjének
indoklásában, amelyet a napokban
bocsátottak közvitára. A projekt által hatezer oktatót képeznek tovább
arra, hogy a románt idegen nyelv-

ként tanítsák a hazai magyar diákoknak, de új tankönyvek, román
nyelvű játékos telefonos alkalmazások is készülnek, amelyek a gyerekek románnyelv-tanulását segítik
majd. Hegedüs Csilla, az európai

kelyföldön, mind Kolozsváron és a
Partiumban sok gyereknek gondot
jelent a román nyelv elsajátítása.
Azonban ahhoz, hogy mindenki
otthon érezze magát Erdélyben,
fontos, hogy a gyerekeink megfelelő módon tanuljanak meg románul,
hogy ez számukra ne egy nehézség,
hanem egy játék legyen.

Nem volt példa hasonlóra
Hegedüs Csilla a Székelyhonnak elmondta, a projekt összértéke 10 mil-

lal, hogy megkönnyítsék a magyar
gyerekek románoktatását” – fogalmazott az államtitkár. A közvita
szeptember 25-én ér véget, utána
hirdetik meg a pályázatot, amire a
tanügyminisztérium pályázhat, és
másfél hónapon belül kerül sor a
szerződéskötésre. Hegedüs Csilla
úgy fogalmazott, reményeik szerint
még ebben a tanévben el is kezdődhetnek a képzések.
Sok településen csak románórán
hallanak román szót a magyar
diákok, ezért riasztó képet mutat
a romántudásuk
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Riasztó a kép
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A magyar tagozatos osztályokban
sok településen csak románórán
hallanak román szót a magyar diákok, ezért riasztó képet mutat a
romántudásuk szóbeli és írásbeli kommunikáció terén egyaránt
– különösen a vidéki iskolákban. Az oktatási minisztérium adatai szerint
a 2018–2019-es nyolcadik
végi országos képességfelmérőn román nyelv és irodalom tantárgyból Hargita megyében
a magyar tagozatos tanulók nagyon
alacsony arányban mentek át a
vizsgán – csupán 35,11 százalékuk
ért el átmenő jegyet, ellentétben a
román tagozatos tanulókkal, akiknél 68,60 százalékos volt az átmenési arány. A vidéki településeken
mért eredmények mindegyike roszszabb, mint a városi területeken
mért eredmények – áll az európai

Több városban is elindították a fűtésszolgáltatást

I

hideg

már több lépcsőház is kérvényezte
a távfűtést, és az intézményeknél is
meleg van már hetek óta, de a héten
városszerte teljes kapacitással elindítjuk a fűtésszolgáltatást” – közölte
György János, a Gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató
Közmű kommunikációs szakembere. Az első napokban fokozatosan
indul el a fűtésszolgáltatás, de kérik
a lakosokat, hogy ha problémát észlelnek, előbb a fűtőtesteket ellenőrizzék, légtelenítsenek, hogy ne
legyen akadályozva a víz körforgása a rendszerben. Ha azok továbbra
sem melegednek át, forduljanak a
közmű műszaki diszpécserszolgálatához a 0751-327827-es telefonszámon. Ha felmelegszik az időjárás és
a fogyasztók nem igénylik vagy csak
csökkentett üzemmódban kérik a
távhőszolgáltatást, akkor azt lépcsőházanként kell jelezni a közműnél.

Jövő héten indul
Csíkszeredában a Goscom Rt. távhőszolgáltató vállalat a felelős a szolgáltatásért. Érdeklődésünkre a cég
illetékese elmondta, a közintézményekben, például a kórházakban már
szeptember 10-étől elindult a fűtés, az
iskolákban pedig a tanév kezdete utáni napokban. „A tömbházakban idén
is kérés alapján indítottuk el a fűtést,
erre kedden került sor, jelenleg pedig
a rendszerre csatlakoztatott lakrészek
felében igényelték ezt. A teljes körű
szolgáltatás jövő héten fog mindenkinél elindulni” – tudatta az illetékes.
Mint mondta, az intézményeken kívül
összesen 1764 lakrész érintett a távhőszolgáltatásban, érdekességként
pedig megjegyezte: két visszacsatlakozás is történt a nyár folyamán.
Barabás Orsolya, Korpos Attila

A pénz beszél, a Halott Pénz zenél
Több tízmilliós YouTube-megtekintés, Fonogram-díjak és Petőfi Zenei Díjak sora a Halott Pénz neve mellett. A magyarországi együttes
frontembere, Marsalkó Dávid az érzéseit osztotta meg a Nézőponttal. A 2004 óta működő Halott Pénz eredetileg Marsalkó Dávid szólóprojektje volt, 2013-ban lett belőle hétfős zenekar többféle műfaj
keveredéseinek stílusjegyeivel. Marsalkó a műsorban arról is
beszélt, hogy az együttesek színpadi fellépései mögött legtöbbször egy 40 fős stáb áll, amelyre ugyanolyan hatással volt
az elmúlt időszak, mint a zenészekre. A zeneiparban dolgozók
mindennapjairól, szerelemről, érzelmekről, elfogadásról,
változó életciklusokról beszélt meglepő őszinteséggel a Halott
Pénz frontembere a Nézőpont műsorában a nyári csíkszentsimoni fellépése előtt. „Sok területen nagyon realista vagyok,
viszont az érzelmek terén nem lehet nagyon realistának lenni.
Hogyha szerelem van, akkor tényleg mindent meg lehet oldani és
minden nehézségen át lehet jutni egy párkapcsolat szintjén. Ha az
elmúlik, akkor jön már az erőlködés, jön az, hogy az ember próbál
megfelelni egy szerepnek. De azt gondolom, azért, hogy megmaradjon a szerelem, mindenképp dolgozni kell” – vallotta Marsalkó Dávid
a Nézőpont kamerái előtt.
A Nézőpont következő adását pénteken 12 órától láthatják a Médiatér
YouTube-csatornáján.

Székelyhon TV

dén a megszokottnál korábban
kellett elindítani a fűtésszolgáltatást Gyergyószentmiklóson,
hiszen az elmúlt napokban hidegre fordult az időjárás. Kérik
a fogyasztókat, hogy ha valahol
nem melegedik át a fűtőtest, légtelenítsenek, és jelentsék az esetleges meghibásodásokat a
Gyergyószentmiklósi Hő-,
Víz- és Csatornaszolgáltató Közműnél. Csíkszeredában is elindították a
folyamatot.
A vonatkozó törvények értelmében ha három egymást követő napon a kinti hőmérséklet nem haladja meg a +10 Celsius-fokot este 8 és
reggel 6 óra között, el kell indítani
a fűtésszolgáltatást. Ennek figyelembevételével szerdától már városszerte átmelegedtek a fűtőtestek
Gyergyószentmiklóson. „Korábban
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