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Becsülete van a szakembernek 

„A Bosch már a 2015-ös tanév in-
dulásakor egyfajta előfelvételit 
tartott nálunk: a cég szakmai kö-
vetelményeinek megfelelően ki-
válogatta az elektronikai képzés-
re legalkalmasabb gyerekeket. A 
szakosztály tanulói rendszere-
sen hozzájuk járnak gyakorlatra: 
nemcsak a szállításukat, hanem 
étkeztetésüket is a cég biztosítja, 
de kipótolja az állami ösztöndíju-
kat is” – tudtuk meg a szakiskolát 
irányító lelkésztől. A diákok lel-
kesen járnak praktizálni, hiszen 
több órás, komoly odafigyelést és 
már diákként saját szekrényt, 
speciális ruházatot és szerszá-
mosládát kapnak. Ugyanakkor 
az iskolával együttműködő válla-
latok az intézmény felszerelésé-
nek korszerűsítésében is szere-
pet vállalnak.

„A vállalatok képviselői folya-
matosan bekopognak hozzánk, 
és lehetőségeik függvényében 
vagy gyakorlatozó diákot vagy 
végzett szakembert keresnek. 
Minden vállalatvezető azt mond-
ja, nagy szükségük van a jól kép-
zett munkaerőre” – magyaráz-
za Nagy Tibor. A romániai elkép-

zelések szerint a nyugati modellt 
kellene nálunk is meghonosíta-
ni: Nyugat-Európában a diákok 
hatvan százaléka tanul szakok-
tatásban és negyven százaléka 
elméleti osztályokban, a munka-
erőpiac pedig sokkal stabilabb, 
mint nálunk.

Az igazgató szerint a jó szak-
embernek becsülete van és be-
csülete lesz. „Hollandiában jár-
va tapasztaltam meg, hogy ott 
természetes lépésnek számít, ha 
valaki szakiskolában folytatja ta-
nulmányait, a szülők nem akar-
nak mindenkiből egyetemistát 
faragni, csak az elméleti tantár-
gyak felé erősen hajló gyerekek-
ből” – meséli tapasztalatait.

Református munkamorál

A közeljövőben a villanyszerelő-
nek tanulók is duális rendszer-
ben folytatják tanulmányaikat. 
Ha az Oktatásügyi Minisztérium 
ígéretei beválnak, később ingyen 
szállást kaphatnak az iskola 
bentlakó diákjai. Az intézmény 
jelenleg hatvanhárom helyet biz-
tosít fiúk számára bentlakás-
ban, a lányokat a Bethlen Ka-
ta Diakóniai Központban szál-
lásolják el. „Számításaink sze-
rint ősszel 75–80 helyre kell ki-

bővítenünk a szakiskola bentla-
kását, hiszen az érdeklődés fo-
lyamatosan nő a minőségi szak-
oktatás iránt. Egyelőre az a gon-
dunk, hogy nehéz a tanítani sze-
rető és hajlandó szakembereket 
katedrához csalogatni. Szaktu-
dásával egy jól felkészült mér-
nök sokkal többet keres egy cég-
nél vagy saját vállalkozásában, 
mint amennyit mi tudunk álla-

mi tanügyi fizetésként ajánlani.” 
A lelkész-tanár azt is hangsú-
lyozza, hogy a szakoktatás mi-
nőségét elsősorban az elmélyült 
tudású tanerő növeli.

A református szakiskola diák-
jainak felkészültségét bizonyítja 
a magyarországi Szakma Sztár 
Fesztiválon és versenyen való 
részvételi lehetőség. A Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara et-

től az évtől a határon túli diákok 
számára is lehetővé tette, hogy 
megméressék tudásukat: idén 
tavasszal Erdélyből hat diák ju-
tott ki a magyarországi szakmai 
versenyre, akik közül egy sza-
kács- és két fodrásztanuló a ko-
lozsvári iskola diákja. Bár a ta-
valy még versenyen kívül mutat-
hatták be tudásukat, a népsze-
rű magyar mesterfodrász, Ha-
jas László zsűritag a református 
kollégium fodrászszakos diák-
lányának munkáját a legjobb fér-
finyírás dicsérettel illette.

„A megfelelő szakképzés biz-
tosítása mellett mind lelkész-
kollégámnak, a szakiskola el-
ső vezetőjeként munkálkodó Ko-
vács Tibornak, mind nekem az a 
célunk, hogy a református mun-
kamorált a középiskola miliőé-
hez hasonlóan itt is megteremt-
sük. Meggyőződésem, hogy a 
tisztességnek, a becsületnek, a 
tenni akarásnak a szakoktatás 
részének kell lennie, csak eb-
ből születhet tartós eredmény” 
– fogalmaz a lelkipásztor. Az is-
kola május-júniusra állásbörzét 
szervezne, ahova meghívnak 
több érdeklődő céget, hogy be-
mutassák diákjaikat.

KÁDÁR HANGA
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Szakiskolákat vonnak össze az új tanévtől
Sepsiszentgyörgy helyi taná-
csa idén januárban két szakis-
kola összevonásáról döntött: a 
2017/2018-as tanévtől kezdődő-
en a Kós Károly Szakközépisko-
la osztályai betagolódnak a Pus-
kás Tivadar Szakközépiskolába, 
ami önállóságának megszűné-
sét eredményezi. Az intézkedés 
nemcsak a szülőket érte váratla-
nul, hanem az intézmény vezető-
ségét és tantestületét is. 

A sepsiszentgyörgyi szakok-
tatás gazdag hagyománnyal ren-
delkezik, hiszen a múlt század 
70-es éveiben – az erőteljes ipa-
rosítással párhuzamosan – létre-
jöttek azok a szakoktatási intéz-
mények, amelyek a helyi munka-
erő képzésében töltöttek be igen 
fontos szerepet. A rendszervál-
tást követően, a nagy ipari vál-
lalatok megszűnésével egy idő-
ben azonban beindult a szakok-
tatás elsorvadásának folyama-
ta is. Az Olt Textilipari Líceumot 
és a Perspektíva nevű szakisko-
lát 2001-ben egyesítették, létre-
hozva ezzel a Kós Károly Szak-
középiskolát. Később a helyiek 
által traktoristaiskolaként em-
legetett mezőgazdasági iskola is 
bezárta kapuit, és a még működő 
osztályokat a Puskás Tivadar is-
kola vette át.

Idén újabb ötlettel állt elő a vá-
rosi tanács: a Kós Károly Szak-
középiskola épületében egy bel-
városi elemi iskolát kíván létre-
hozni, a szakiskolát pedig ösz-
szevonja a Puskás Tivadar nevét 
viselő intézménnyel. Az össze-
vonást a városvezetés – az elemi 
iskola létrehozásának igényén 
túl – azzal magyarázta, hogy az 
elmúlt öt évben ebben a szak-
iskolában csökkent legnagyobb 

mértékben a diáklétszám. A he-
lyi önkormányzati képviselők 
szerint az iskola épületében sok 
a kihasználatlan felület, ezért 
azt ésszerűbben kell hasznosí-
tani. „A Kós Károly iskolát úgy 
integráljuk a sepsiszentgyörgyi 
oktatási rendszerbe, hogy az 
mindenkinek jó legyen, a tanu-
lóknak, a tanároknak, a kisegí-
tő személyzetnek és a szülők-
nek egyaránt. Nem áll szándé-
kunkban magyar iskolát meg-
szüntetni, ellenkezőleg, a továb-
biakban új magyar iskolát, egy 
elemit szeretnénk létrehozni” 
– áll a városháza által kiadott 
közleményben.

Az iskolaösszevonás mellett 
érvelt Kiss Imre tanfelügyelő 
is, aki tizennyolc éven keresz-
tül töltötte be a Kós Károly Szak-
középiskola igazgatói tisztsé-

gét. A főtanfelügyelő szerint míg 
2001-ben mintegy ezres diáklét-
számmal rendelkeztek, az évek 
során ez fokozatosan csökkent, 
és a jelenleg 350 tanulóval rendel-
kező iskola infrastruktúráját már 
nem lehet fenntartani.

Teljesen más véleményen van 
viszont Komán László, az okta-
tási intézmény jelenlegi igazga-
tója. Megkeresésünkre elmond-
ta, először a sajtóból értesültek 
a városi tanács döntéséről, emi-
att is érte derült égből villámcsa-
pásként őket a hír, hogy a követ-
kező tanévtől a Kós Károly isko-
la jogilag megszűnik. Az igazga-
tó nem tartja indokoltnak az ösz-
szevonást már csak azért sem, 
mert a tanügyi törvény lehetővé 
teszi a háromszáz fölötti diák-
létszámmal rendelkező oktatá-
si intézmények önálló működé-
sét. Ugyanakkor elmondta: aggó-
dik amiatt, hogy alárendelt sze-
repet fognak betölteni, és a jelen-
leg működő textilipari, építésze-
ti, fafeldolgozói, vízgázszerelői 
osztályaik a következő évek be-
iskolázási tervei során elsorvad-
nak. Példaként említette a mező-
gazdasági iskola esetét, amely-
ből az összevonást követően má-
ra egyetlen mezőgépészeti osz-
tály maradt. Komán László sze-
rint a két szakiskola összevoná-
sa rövid távon nem érinti hátrá-
nyosan a tantestületet, hiszen az 
osztályok megmaradnak, viszont 
félő, hogy az irodai, illetve a ki-
segítő személyzet nagy részét el 
kell majd bocsátani.

A városi tanács határozatát 
követően hiába tárgyalt több al-
kalommal is a városvezetéssel 
és tiltakozott minden eszközzel 
– utcára vonulva is – a Kós Kár-
oly Szakközépiskola vezetősége 
és szülői közössége, próbálko-
zásaik hiábavalónak bizonyult. 
A szeptemberben kezdődő új 
tanévet immár visszavonhatatla-
nul az új formában kezdik el, ami 
egy eddig önállóan működő isko-
la megszűnését jelenti. Ezzel pe-
dig egy szakoktatási intézmény-
nyel válik szegényebbé a város.

SÁNTA IMRE
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