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28046 Készen állnak a tanműhelyek 

a mai ünnepélyes átadásra
Szitanyomó műhely, önkéntes asztalosmunka a tervek között

                                    Vásároljon
SzabadságSzabadságot a
szerkesztőségben!

Kiszolgáljuk a napi friss újsággal, 
vagy akár egy korábbi lapszámmal is  
a rendelkezésünkre álló példányok-
ból (Napoca/ Jókai út 16. szám, hét-
fő–péntek 10–16 óra között).
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EBRD: nem 
tudnak rend-
ellenességről
 Az Európai Újjáépítési és Fej-
lesztési Banknak (EBRD) a ren-
delkezésére álló informáci-
ók alapján nincs oka azt hinni, 
hogy az EBRD által Sepsiszent-
györgynek nyújtott hitelt nem 
rendeltetésszerűen használták 
fel. A bank illetékese azzal kap-
csolatban válaszolt az MTI kér-
déseire, hogy a korrupcióellenes 
ügyészség (DNA) múlt szerdán 
házkutatást tartott Sepsiszent-
györgyön Antal Árpád polgár-
mester és munkatársai lakásá-
ban és irodájában. Az ügyészség 
csütörtökön felügyelet alá he-
lyezte, és hatvan napra eltiltotta 
hivatala gyakorlásától az elöljá-
rót. Ez a válasz megerősíti a szé-
kely város önkormányzata által 
hangoztatott érvet, miszerint a 
pénzintézet nem talált rendelle-
nességet.

FOLYTATÁS A 4. OLDALON

     VÉLEMÉNY
Vasárnapi boltzár

A bevásárlóközpontok hétvé-
gi zárvatartását javasolta ked-
den Achim Irimescu román 
mezőgazdasági miniszter, 
miközben Magyarországon 
ugyanaznap immár ötödik al-
kalommal akadályozták meg 
az MSZP-t abban, hogy be-
nyújthassák a vasárnapi bolt-
zárról szóló népszavazási kez-
deményezésüket – írja vezér-
cikkében Szász István Szilárd.  

NAPIRENDEN
Népszavazás 
kvótaügyben 

A kötelező betelepítési kvótá-
ról szóló országos népszava-
zás kiírását kezdeményezte a 
magyar kormány.
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Az asztalosság ugyan férfiszakma, de az egyetlen lány a szakosztályban jól megállja a helyét

Teljesen felszerelt könyvkötő-, 
asztalos- és villanyszerelő mű-
helyben sajátíthatják el mester-
ségük fortélyait a Báthory Ist-
ván Elméleti Líceum, és a Szász 
Domokos Református Szakkép-
ző szakosztályainak diákjai. A 
magyar állami támogatásból 
vásárolt felszerelés hivatalos 
átadását ma ejtik meg, de a tan-
intézményekben évek óta zajlik 
a szakképzés: a Báthoryban há-
rom éve indult be a nyomdász 
és könyvkötő szakosztály, a re-
formátus szakképző pedig két 
éve képzi az asztalos mesterem-
bereket. A műhelyek felszerelé-
se teljesnek tekinthető ugyan, 
de míg a belvárosi tanintéz-
mény diákjainak több teremből 
álló külön épületben van lehe-
tőségük nyomdászatot tanulni, 
addig a kollégium diákjai kény-
telenek elférni egyetlen szűk 
osztályteremben, mert a helyi 
önkormányzat nem engedélyez-
te a konténerekből álló aszta-
losműhely megépítését. A távla-
ti tervek között szerepel szita-
nyomó műhely kialakítása, és 
kisebb gyülekezetek asztalos-
munkáinak felvállalása.  (Rész-
letek a 13. oldalon)
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Számos érdeklődő volt kíváncsi a Kolozsvári Művészeti Múze-
um tegnap esti kiállítás megnyitójára, hiszen zsúfolásig megtelt a 
Bánffy-palota két emeleti terme, ahol elhelyezték azt a tíz (főleg er-
délyi nemeseket ábrázoló) restaurált portrét, amely a 19. század-
ban a Kolozsvári Casino (az erdélyi nemesek klubja) termeit dí-
szítették. Lucian Nastasă-Kovács múzeumigazgató kiemelte Vákár 
István, a Kolozs Megyei Tanács alelnökének támogatását a kiállí-
tás létrejöttében. Pásztor Csenge Bíborka, a kiállítás kurátora el-
mondta, három éve fogalmazódott meg a kiállítás gondolata, mi-
után a múzeum gyűjteményében fellelték a festményeket. Vekov 
Károly történész, a Kolozsvári Casino elnöke kiemelte, a raktárból 
kincsek kerültek elő, hiszen a képeken látható erdélyi politikai elit 
képviselői egy letűnt kor üzenetét hordozzák. A festmények mellett 
a restaurálási folyamatról is közölnek részleteket. (Ú. I.)    

Üzenethordozók egy 
letűnt korból

jr374com
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A pénzügyminisztérium teg-
nap bejelentette, hogy az Első 
otthon programra idénre elő-
irányzott 1,69 milliárd lejt tel-
jes egészében kiutalták, így a fel-
iratkozott bankok rendelkezésé-
re áll a teljes összeg. A 2016-os 
évre a kormány 1,3 milliárd lejt 
irányzott elő, amihez hozzáadó-
dik 200 millió lej, ami a 2015. 
december 31-éig törlesztett tőké-
nek felel meg, 172,5 millió lej a 
fel nem használt keretből, illetve 
17,7 millió lej a törvény értelmé-
ben újrahasznosított összegből. 

Pénz az Első Otthon 
programra

„Azoknak a finanszírozóknak, 
akik jelezték, hogy igényt tarta-
nak az 1,3 milliárd lejes plafon-
összegre, vagyis az Alpha Bank, a 
Creditcoop, a Banca Românească, 
a Transilvania Bank, a Bancpost, 
a Leumi, a BCR, a BRD, a CEC, 
a Credit Agricole, a Garanti, az 
ING Bank, az Intesa Sanpaolo, a 
Marfin, az OTP Bank, a Piraeus 
Bank, a Raiffeisen Bank, vala-
mint az UniCredit Bank, kiutal-
ták az összegeket az általuk jel-
zett igények mentén” – olvasható 
a közleményben.

Vadászatról, barátságról 
írtak a nyolcadikosok
  Hozzáférhetőnek nevezte a 
nyolcadikosok magyar próba-
vizsgájának két tételét Ömböli 
Irma Kolozs megyei szakfel-
ügyelő. – Az első tétel kortárs 
magyar szerző, az 1931-ben 
született és 2008-ban elhunyt 
Gyurkovics Tibor Az én bará-
tom című rövid alkotása volt. 
Szövegértelmezési, szövegérté-
si kérdésekre kellett felelni, to-
vábbá nyelvi feladatokat meg-
oldani. A jó kérdések mellett 
ki kell emelnem a kreativitásra 
való ösztönzést. A második té-
tel egy nem irodalmi, azaz is-
meretterjesztő szöveg volt a va-

dászkutyákról. Itt is több szö-
vegértő feladatot kellett megol-
dani, illetve a tanulónak öt-hat 
mondatban ki kellett fejtenie a 
véleményét a vadászatról – kö-
zölte lapunkkal a tanfelügyelő. 
Kolozs megyében 584 magyar 
nyolcadikos van, közülük 470-
en jelentek meg. A dolgozatokat 
az illető tanintézetben két tanár 
javítja, közülük az egyik az ille-
tő tanulók tanára. – A próbavizs-
ga célja, hogy a gyermek, a szülő 
és a tanár is visszajelzést kapjon, 
hogy vizsgakörülmények között 
hogyan teljesít a tanuló – magya-
rázta Ömböli Irma. (N-H. D.)
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A könyvkötő műhely felszerelése évente újabb darabokkal egészült ki 

(dézsi)

– Három éve indítottuk be a 
szakosztályt, a tantervünk sze-
rint a tanulókat 9-10. osztály-
ban nyomdászatra, könyvköté-
szetre, azaz kézi megmunkálás-
ra oktatjuk, 11-12. osztályban 
pedig számítógépes kiadvány-
szerkesztést tanulnak. Ehhez 
kellett a szakképzés beindítása-
kor valamilyen műhelyt felsze-
relnünk. Mivel a nyomdamű-
hely felszerelése költségességé-
nél fogva igencsak nehéz, így a 
nyomdászatot elméletben tanul-
ják a diákok, a gyakorlati tudást 
a nyomdai szakgyakorlat so-
rán szerzik meg. Emiatt élvezett 
előnyt a könyvkötészet elsajátí-
tási körülményeinek megterem-
tése, csak erről külön szakdip-
lomát kell megszereznie a diá-
koknak – mesélte Timár Ágnes 
iskolaigazgató. 

– A műhely egy pincehelyi-
ségben működött eddig, de mi-
vel évről évre szaporodtak a gé-
pek, már nem fértek el a terem-
ben. Most nyílt rá lehetőség, 
hogy az óvoda a Pavlov utcába 
költözzön, ami jó alkalomnak 
bizonyult a műhely átköltözte-
tésére a megüresedett épületbe. 
És bár mindössze szűk két hét 
állt rendelkezésünkre a műhely 
berendezésére, használhatóvá 
tételére, az átadásra sikerült el-
készülnünk vele – részletezte az 
intézményvezető.  

Az elmúlt években pályázati 
pénzből az iskola már vásárolt 
a műhely számára kézi vágógé-
pet és egy nagyon komoly prést, 
amelyek muzeális értékű tár-
gyaknak számítanak száz évet 
meghaladó régiségük miatt. Ta-
valy nyomtatót sikerült vásárol-
ni magyar kormánytámogatás-
ból, az idei 3,4 millióforintos tá-
mogatásból pedig beszerezhet-
tük a még hiányzó, könyvkötés-
hez elengedhetetlen gépeket is: 
elektromos vágógépet, gyorstű-
zőt, fém- és műanyag spirálo-
zó gépeket. De különböző támo-
gatásoknak köszönhető a mű-
hely montírozó asztala, meleg-
ragasztó-gépe és a bigelője is. 

Szitanyomó műhelyre 
pályáznak 

– Távlati terveink között szere-
pel egy szitanyomó műhely fel-
szerelése, mert a megüresedett 
épület elég tágas hozzá, hogy a 
nyomdászattal is behatóbban 
tudjanak foglalkozni a gyerekek 
– beszélt a további tervekről az 
igazgató. – A szakemberek azt 
ajánlották, hogy ne fektessünk 
túl nagy hangsúlyt a nyomdá-
szati oktatásra, mert olyan roha-
mosan fejlődik a nyomdatech-
nika, hogy a lényeges dolgokat 
úgyis a nyomdában kell majd 
megtanulniuk a fiataloknak, vi-
szont az alapfogalmakat nálunk 
elsajátíthatják – jegyezte meg. 

A könyvkötő műhely a kis-
épület udvarának a végében ta-
lálható, nem igényelt különö-
sebb korszerűsítést, csupán a 
háromfázisú áramot kellett be-
kötni. A hideg és meleg víz biz-
tosítva volt több helyiségben is 
az óvoda miatt, és központi fű-
tés is volt benne, így minden 
feltétel adott volt a kissé gyorsra 
sikeredett átköltözéshez. 

Ott jártunkkor a tizedikes 
lányok munkálkodtak serényen 
a műhely minél takarosabbá té-
telén. Elmesélték, hogy szíve-

Készen állnak a tanműhelyek az ünnepélyes átadásra

sen elmerülnek a könyvkötés 
folyamatában, varrási-, ragasz-
tási technikák elsajátításában. 
És valóban egy-egy kisebb no-
tesz, újrakötött könyvtári könyv 
is valódi kinccsé válhat, ha szü-
letésének útját gondosan végig-
követik. 

Önkormányzati nem a 
konténerműhelyre 

Az Erdélyi Református Egyház-
kerület által pályázott 14 mil-
lióforintos magyar kormánytá-
mogatásból nemcsak asztalos-
műhelyt, de villanyszerelő mű-
helyt is felszereltek az elmúlt 
időszakban. Igaz, egyelőre még 
igencsak szűkös az oktatáshoz 
rendelkezésre álló asztalosmű-
hely, de az egyházi vezetőség-
gel már gondolkodnak a helyzet 
megoldásán – tudtuk meg Ko-
vács Tibortól, a Szász Domokos 
Református Szakképző igazga-
tójától. 

– Tavaly arra a tervre kértük 
a polgármesteri hivatal jóváha-
gyását, amely szerint az iskola-
udvaron konténerekből építe-
nénk asztalosműhelyt. Ezt a ter-
vet azonban visszadobták azzal 
az indoklással, hogy városi kör-
nyezetben nem lehet ilyen jelle-
gű építményt felállítani, mivel 
ezek a konténerek csak mun-
katelepi körülmények között 
használhatók. Emiatt kénysze-
rültünk a jelenlegi kis terembe, 
ahova sok gép nem fér be ugyan, 
de a diákok a tolóasztalokon a 
kézi szerszámok használatát 
megtanulhatják. Persze közben 
az egyházi vezetéssel közösen 

keressük a megoldásokat, hogy 
lehetőség nyíljon egy tágasabb 
asztalosműhely berendezésére 
– mesélt az előzményekről Ko-
vács Tibor.  

– Amikor elkezdtük szervez-
ni a szakoktatást, ezzel együtt az 
asztalos képzés beindítását, sem-
milyen tapasztalattal nem ren-
delkeztünk ezen a téren, hanem 
megpróbáltunk nyitott szemmel 
járni, hogy ugyanazokat a hibá-
kat ne kövessük el, amit a rend-
szer már rég elkövetett. Tudtuk, 
hogy teljesen modern, lelki ala-
pokra helyezett szakiskolát aka-
runk létrehozni, ahol a fiatalok 
számára biztosított a szeretet-
teljes környezet, ahol a gyerme-
ket pont úgy megintjük, de pont 
úgy magunkhoz öleljük, segít-
jük és támogatjuk. Olyan isko-
lát akartunk, amelyet a rend jel-
lemez, ugyanakkor az iskolaépü-
letnek is igényesnek kellett len-
nie, hogy a gyerekek otthon érez-
hessék magukat – magyarázta az 
igazgató, aki szerint az iskola 160 
diákja olyannyira vigyáz iskolá-
jára, hogy két éve még egy kilin-
cset sem kellett kicserélni.  – A 
kevés tapasztalatunkra való te-
kintettel tudtuk, hogy szakem-
bereket kell felkérnünk az okta-
tás felvállalására, és valóban si-
került nagyszerű szakembereket 
megnyerni az ügynek – jegyez-
te meg. 

Kézi famegmunkálás, 
gyülekezeti önkéntes 
munka 

– A szűkösebb körülmények 
miatt nem nagy gépek beszer-

zésére összpontosítunk, hanem 
a kézi megmunkálásra fektet-
jük a hangsúlyt. Később a gyá-
ri szakgyakorlaton majd megta-
nulhatják a nagyobb ipari gé-
pek kezelését. Szempont volt az 
is, hogy mivel a diákok többsé-
ge vidéki, nem biztos, hogy Ko-
lozsváron keres állást a tanul-
mányai végeztével. Ennél fogva 
nagyon fontos volt az is, hogy 
olyan kis gépekkel tanuljanak 
meg dolgozni, amelyeket akár 
majd egy otthon berendezett 
kis asztalosműhelyben is hasz-
nálni tudnak – magyarázta az 
iskolaigazgató. 

– Külön örültem annak, 
hogy sikerült a Festo kézi szer-
számgépek igen nagy válasz-
tékát megvásárolni, mert arra 
gondoltam, hogy harmadéven 
az asztalos diákok már elég-
gé ügyesek ahhoz, hogy a fel-
szereléseket egy kisbuszba be-
pakolva kisebb gyülekezetek-
hez látogassunk el, ahol alka-
lom nyílik egy-egy roskadozó 
templompadsor helyreállításá-
ra. Rengeteg ilyen gyülekeze-
tünk van, ahol ez óriási segítsé-
get jelentene, miközben az ön-
kéntes munka értékeire is ne-
velnénk a fiatalokat.  Vásárol-
tunk kézi cirkulát, maró- és do-
minógépet, sokféle csavarozót, 
fúrót, gyalut, és a gépek nagy 
része asztallal kiegészíthető, de 
rengeteg adapter, csatalakozó 
tartozik hozzájuk, amik kis he-
lyen elférnek és könnyen kezel-
hetőek – mondta az intézmény-
vezető, aki szerint a kézi szer-
számok mellé vásároltak egy 
ötfunkciós nagygépet is, ame-
lyen a gyerekek az ipari jelle-
gű gép működésébe láthatnak 
bele. 

Bár az asztalosság férfi szak-
ma, a tízfős szakosztályban egy 
lány is tanul, igaz eredetileg 
nem ezt a pályát választotta vol-
na, de időközben nagyon meg-
szerette az asztalosmunkát, és 
megállja a helyét fiú osztálytár-
sai között.  

A magyar és román minisz-
tériumi képviselők egyidőben 
történő kolozsvári látogatá-
sa igencsak nagy port kavart a 
városban. De a meglehetősen 
sok többletmunkával járó sie-
tős műhelyavatási előkészüle-
teknek példásan eleget tettek 
a tanintézmények, a műhelyek 
készen állnak az átadásra.     

A kézi szerszámok elsajátítására fektetik a hangsúlyt az 
asztalosképzésben

KONTÉNERT VENNÉNEK – 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST 
INDÍTOTT A MEGYEI 
TANÁCS  
A Kolozs Megyei Tanács 
meghirdette közbeszerzési eljá-
rását a megye hulladékkezelési 
programja keretében, amelynek 
során fém konténereket szándé-
koznak beszerezni. A megyei ta-
nács sajtóközleményében  arról 
tájékoztatott, hogy az 1 386 175  
lej összértékű (áfa nélküli) szer-
ződés alapján a nyertes pályá-
zó cégnek legtöbb fél éven belül 
le kell szállítania 46 fém konté-
nert – 15 köbméter űrtartalmút, 
valamint 17 darab, 6 köbméter 
űrtartalmú konténert.  „Örven-
dek, hogy a múlt hónapban foly-
tatódtak, s egyben be is fejeződ-
tek az integrált hulladékgyűj-
tő központ építkezési munkála-
tai. Ezennel beindítjuk a közbe-
szerzési eljárást a transzferállo-
más, illetve a központ megfele-
lő felszerelésére annak érdeké-
ben, hogy a konkrét lépések se-
gítségével teljes egészében befe-
jezhessük a létesítményt, amely 
annyira fontos egész Kolozs me-
gyének” – idézi a közlemény 
Marius Mînzat, a Kolozs Megyei 
Tanács elnöke nyilatkozatát. A 
sajtóközlemény szerint a szer-
ződés megkötésére elektronikus 
versenytárgyalást szerveznek, 
a nyerő a legalacsonyabb aján-
lat lesz. Az ajánlatok benyújtá-
si határideje 2016. április 6., 9 
óra. Aznap 11 órától bontják ki 
az ajánlatokat tartalmazó borí-
tékokat is.

INGYENES PSZICHOLÓ-
GIAI TANÁCSADÁS Osváth 
Enikővel csütörtökön, febru-
ár 25-én 14 órától a Minerva-
házban (Jókai/Napoca utca 
16. szám, emelet). Csak Sza-
badság-előfizetőknek!

MEGYEI UTAK JAVÍTÁSA 
EURÓPAI PÉNZEKBŐL
A Kolozs Megyei Tanács saj-
tóközleménye szerint egyre job-
bak a kilátások arra, hogy a me-
gyei utak javítását európai pén-
zek lehívása segítségével finan-
szírozzák.  A Kolozs megyei 
döntéshozó testület vezetősé-
ge, Marius Mînzat megyei elnök 
és Vákár István megyei alelnök, 
az észak-nyugati régió megyéi-
nek vezetői és a közlekedési mi-
nisztérium államtitkárának mi-
napi megbeszélésén szerepel-
tek az elképzelés megvalósításá-
nak gyakorlati kérdései is. Kö-
zülük egyik az északnyugati ré-
gió megyei tanácsai álláspontjá-
nak összehangolása a 6-os euró-
pai irányvonalból történő finan-
szírozás elnyerésére. A jelen-
levők többek között a lehívha-
tó pénzalapokra vonatkozó te-
vékenységi területek kérdéskö-
réről, illetve a technikai és jogi 
vonatkozásokról tanácskoztak. 
Megállapodtak: a régió megyéi 
számára kiutalt, s közel 500 me-
gyei út megjavítására fordítha-
tó 167,7 millió eurót egyenlően 
osszák el az északnyugati térség 
hat megyéje között, így Kolozs 
megyének körülbelül 28 millió 
euró jut. Ebből a Dregán-völgyi 
DJ 2018K, a cegei (Ţaga) DJ 
172A, a palatkai DN 16, a bonc-
hidai DN 1C, illetve a válaszúti 
és borsai DJ 109 egy részét javít-
ják meg. „A megállapodás lehe-
tővé teszi a régiók megyei taná-
csainak összehangolt cselekvé-
sét. Az európai pénzek lehívásá-
val jelentős pénzösszegeket spó-
rolunk meg a megyei tanácsok 
költségvetéséből” – nyilatkozta 
Marius Mînzat, a Kolozs Megyei 
Tanács elnöke.


