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A szakképzés fontossága
Eszköztárral gazdagodott a Fogarasy Mihály iskola

„Erkölcsös és munkaszerető 
székely embereket kell nevelnünk” 
– idézte Fogarasy Mihály püspököt 
Részeg Ildikó, a Fogarasy Mihály 
Műszaki Líceum igazgatója, jelez-
ve, hogy az iskola névadója már 
régen kijelölte a tanoda feladatát, 
és ennek igyekeznek eleget tenni a 
mindennapokban. „Több mint 30 
ezer szakember került ki az iskola 
padjaiból, akik megállták helyüket 
a világban bárhol” – mondta Ré-
szeg Ildikó. Az intézmény az elmúlt 
években a magyar államtól nagy 
összegű támogatásokat kapott, töb-
bek között külföldi szakmai gya-
korlatokon való részvételre, testvér-
iskolákkal való kapcsolatépítésre, 
szakmai fejlődésre – ismertette. A 
most átadott mechatronikai szakte-
rem felszerelésére 3,4 millió forint 
(48 ezer lej) érkezett pályázat útján, 
a CNC gépekre pedig 9 millió forint 
(130 ezer lej). Az igazgató szerint 
olyan eszköztárral gazdagodott az 
iskola, mely modern gyártási tech-
nikák oktatását teszi lehetővé.

A szülőföldön való 
boldogulásért

Potápi Árpád János, a Miniszterel-
nökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára az avatóünnepségen 
elmondta, az elmúlt években ösz-
szesen 1,2 milliárd forintot (több 
mint 17 millió lejt) fordított a ma-
gyar kormány a szakképző intéz-
mények felszerelésére szerte a Kár-
pát-medencében, 145 tanműhelyt 
és tangazdaságokat létesítettek. 
Ebből az összegből több 430 millió 
forint (több mint 6 millió lej) jutott 
Erdélybe, negyven szakiskolának. 
A Nemzetpolitikai Államtitkárság 
támogatásával megvalósult fejlesz-
tések átadásakor az államtitkár cél-
ként fogalmazta meg a duális szak-
képzés meghonosítását, a képzésbe 
bevonják a helyi vállalkozókat, és 
így olyan szakmákat tanítanak, 
amelyekben a diákok el tudnak he-
lyezkedni. A térség vállalkozóinak 
is érdeke, hogy képzett munkaerőt 
találjanak. Potápi Árpád János je-
lezte: „a magyar államnak az a cél-
ja, hogy a fi atalok a szülőföldjükön 
tudjanak elhelyezkedni, itt tudja-
nak boldogulni.”

Nagy Zoltán, Gyergyószentmik-
lós polgármestere a már 2014-ben 
körvonalazódó támogatásról szólt, 
mely mára korszerű berendezése-
ket jelent, kézzelfogható. Elmondta, 
a nemrég érkezett tanfelügyelőségi 
átirat igencsak elgondolkodtatta, 
miszerint össze kellene vonni a vá-
rosban a két szakoktatást nyújtó tan-
intézményt, de erre a városvezetés 
válasza határozott nem volt. Mint 
mondta, a szakoktatás fejlesztésére 
az önkormányzat továbbra is nagy 
hangsúlyt fektet, és a Fogarasy püs-
pök által kijelölt úton halad.

Portik-Hegyi Kelemen főespe-
res-plébános szentelte fel a szak-
emberek képzését szolgáló tan-
műhelyt. A Szent István plébánia 
tulajdonában lévő ingatlanban tör-
tént fejlesztések átadásán Keresztes 
Zoltán plébános is köszönetet mon-
dott, jelezvén: a nagy múltú tano-
da épületének felújítására is nagy 
szükség lenne. A Hargita megyei 
főtanfelügyelő-helyettes, Glodeanu 
Cristinel Fanel is méltatta a hasz-
nos fejlesztéseket. Az átadó ünnep-
ségen a diákok bemutatták az új 
felszerelések működését.

Számítógép-vezérlésű 
szerszámgépekkel felszerelt 
tanműhelyt és mechatronika 
szaktermet avattak
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Hagyománya van 
Gyergyószentmiklóson ennek az 
akciónak
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A z ötödik alkalommal útjára in-
dított, tartós élelmiszert gyűjtő 

akcióhoz számos gyergyószentmik-
lósi civil szervezet csatlakozott. Az 
összefogásra, az adakozásra és az 
adomány elfogadására hívták fel a 
fi gyelmet az elöljárók a Sláger Cen-
terben. Nagy Zoltán, gyergyószent-
miklósi polgármester kiemelte: „A 
program kulcsszava az összefogás, 
ugyanis ez az a rendezvény, amely 
a leginkább összefogja az egyházi 
és civil szféra képviselőit, hogy egy 
közös célért tegyenek.” A mozgalom 
védnöke Mátyás István református 

lelkész, a jelmondata pedig: „van, 
aki bőven ad, mégis gazdagabb 
lesz.” A négy héten át zajló ado-
mánygyűjtésben mindenki adomá-
nyára számítanak, hogy a nehezebb 
sorsban élőket tartós élelmiszerrel 
segítsék karácsony előtt. Az akció 
december 16-áig tart, a tartós élel-
miszereket szombatonként a Sláger 
Centerben várják. Hétköznaponként 
a Bucsin lakótelepi BB Market üzlet-
ben és a főtéri Kordialban is lehető-
ség van az adakozásra, de a szociális 
osztály székhelyén is várják az élel-
miszer-adományokat.

A kiküldött közlemény szerint: 
„a városi autóbuszos közszál-

lításban történt módosulások az el-
múlt hónapokban több megkeresést 
eredményeztek az önkormányzat 
irányába, amelynek megvitatásá-
ra fórumot hirdet az önkormány-
zat. Témája az esti autóbuszok 
kihasználtsága, szükségessége”. 
A fórumra várnak minden érintett 
vállalkozót, aki szeretné kifejezni 
az említett autóbuszok esti menet-
rendje iránti igényét, szeretne hoz-
zájárulni a közszállítási program 
javításához.

A történet hátterét a múlt heti 
tanácsülésről ismerhetik az ott je-
lenlévők: húsz, váltásban dolgozó 
személy kérte, hogy a megszüntetett 
esti buszjáratot indítsák újra, mert 
munkaidő lejárta után nem tudnak 
hazajutni a környékbeli falvakba. A 
testületi ülésen Fodor-Vanyó Csaba 
műszaki igazgató arról tájékoztatta a 
döntéshozókat, hogy a Bálint Trans-
tól érkezett átirat szerint az esti au-
tóbuszjárat működtetése 25 ezer lejes 
pluszköltséget jelent havonta, hiszen 
még egy személy alkalmazására van 
szükség. Erre kell választ adni, az 
alkalmazottak hazajutásának lehe-
tőségét megszervezni, melyre lehető-
ség az együttgondolkodás, a szerdai 
vállalkozói fórum.
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Az első adományt már elhelyezték

Cégvezetők a közszállításról

• Mechatronikai szaktermet és számítógép-vezérlésű 
(CNC) szerszámgépekkel felszerelt tanműhelyt avat-
tak a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Műszaki 
Líceumban. A pénteki ünnepségen az elöljárók a szak-
képzés fontosságáról szóltak.

• Az Együtt, egymásért, szentmiklósiakért jótékony-
sági akció ünnepi megnyitóján, pénteken este az első 
adomány belekerült a gyűjtődobozba. 

• Vállalkozói fórumot hívott össze Gyergyószentmiklós 
önkormányzata szerda délután 3 órára a tanácsterembe.
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