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Antal Árpád „a megélhetési 
provokátorok támadásáról”
A megélhetési provokátorok brutá-
lis támadása a sepsiszentgyörgyiek 
és a sportkedvelő közösség ellen, 
hogy bíróságon akadályoznák meg 
a városi sportközpont átadását 
az önkormányzatnak – szögezte 
le Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy 
polgármestere a közösségi oldalán 
tette közzé állásfoglalását, hangsú-
lyozva: elképesztőnek tartja, hogy 
egyesek nem létező nemzetbizton-
sági okokra hivatkozva akadályoz-
nák a város fejlődését, a minőségi 
sport fejlesztését. „Mély csalódott-
sággal tölt el, hogy vannak még a 
Ceaușescu-rezsimből Székelyföldön 
ragadt megélhetési provokátorok és 
neveltjeik, akiknek nem városunk 
és lakóinak jóléte számít, hanem 
mesterséges eszközökkel próbálják 
magukat és gyűlölködő ideológi-
ájukat előtérbe tolni”– fogalmaz 
a városvezető. Arra is kitér, hogy 
azok, akik nem tartották jelentős 
eredménynek a stadion megszer-
zését, láthatják, „milyen elszánt 
hátráltató erőkkel” állnak szembe. 
Az elöljáró fontosnak tartja, hogy 
a nemzetközi közvéleményt is fo-
lyamatosan tájékoztassák, egyesek 
miként próbálnak keresztbe tenni 
a fejlődésnek. Amint arról beszá-
moltunk, december végén többszöri 
próbálkozás után a román kormány 
elfogadta, hogy a sepsiszentgyörgyi 
sportközpont átkerüljön a román 
állam és a sportminisztérium 
tulajdonából a sepsiszentgyörgyi 
önkormányzat birtokába. A határo-
zat értelmében a stadion, a Szabó 
Kati Sportcsarnok, a sportszálló és 
több mint négy hektár terület lesz a 
városé. A Kovászna, Hargita és Ma-
ros Megyei Románok Civil Fóruma 
viszont bejelentette, hogy bírósá-
gon támadja meg a kormány – 
szerintük „hatalmi visszaéléssel” 
hozott – határozatát. Ezt abban az 
állásfoglalásban közlik, amely-
ben heves kirohanást intéznek az 
ellen, hogy a magyar kormány 25 
milliárd forinttal támogatja Szé-
kelyföld gazdasági fejlődését.
 
Új kulturális központok alakulnak
A magyar kormány 2018-ban  
Kolozsváron és Nagyváradon 
támogatta az Iskola Alapítvány in-
gatlanberuházását 4,082 milliárd 
forint értékben – mutat rá tegnapi 
közleményében az RMDSZ. Ko-
lozsváron a Minerva Egyesület 
Brassai Sámuel utca 5. szám és a 
Dávid Ferenc utca 4. szám alatti, 
1320 négyzetméter területű telkét 
és a rajta álló öt, részben lelakott, 
részben pedig romos épületingat-
lant vásárolta meg 2018 elején. Az 
épületekben erdélyi jelentőségű 
művelődési és tudományos köz-
pontot hoz létre. A projekt költség-
vetése 1,612 milliárd forint. Nagy-
várad belvárosában a szecessziós 
Sonnenfeld-palota tulajdonjogát 
szerezte meg az alapítvány 2018 
decemberében. A teljes közösséget 
összefogó, egységes kulturális 
civil teret hoznánk létre, amelyben 
a már ott működő Szigligeti Stúdió 
és a hozzá tartozó intézmények 
mellett könyvtár, előadótermek, 
kiállítótér, pedagógusi és kultu-
rális egyesületi irodák kapnak 
helyet. A program költségvetése 
2,47 milliárd forint.

MENŐ ÉS JÖVEDELMEZŐ ÁLLÁST SZERETNÉNEK MAGUKNAK A FIATALOK

Sok pénzt keresnének, és azt is gyorsan
A diákok kétharmada gyógyí-
tana, vagy az IT-szektorban he-
lyezkedne el. Az iskolai tanács-
adó szerint is leginkább a menő 
és jövedelmező szakmákban 
látják a jövőt a fi atalok, akik 
egyre gyorsabban egyre több 
pénzt szeretnének keresni.
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Az informatikai ágazat és az 
orvosi szakma vonzza legin-
kább a mai középiskoláso-

kat – egy országos felmérés szerint 
a diákok kétharmada ebben a két 
szakmában képzeli el a jövőjét ta-
nulmányai befejezése után, míg 
szakmunkás és pedagógus szinte 
senki sem akar lenni. 

A Kezdeményezés a Verseny-
képességért (INACO) elnevezésű 
szervezet A jövő foglalkozásainak 
segédkönyve című projektje kere-
tében három nagyváros tizennégy 
középiskolájában végzett felmérést 
2018 szeptembere és novembere 
folyamán. A felmérésben részt vevő 
11. és 12. osztályos diákok legna-
gyobb része, 32 százaléka tanulmá-
nyai befejezése után az informatikai 
szektorban szeretne dolgozni, majd-
nem ugyanennyien, a válaszadók 31 
százaléka pedig a gyógyászatban 
képzeli el a jövőjét. A két menő ága-
zat után a gazdasági, menedzsment 
és vállalkozói terület vonzó még a 
diákok számára, a válaszadók 13 
százaléka említette, hogy erről a te-
rületről választaná ki jövőbeni szak-
máját, a középiskolások 8 százaléka 
pedig egy jogi szakmát szeretne, 
vagyis ügyvédként, ügyészként, bí-
róként képzeli el magát a jövőben.

Tanárnak lenni nem menő
A felmérés érdekessége, hogy a 
fi atalok számára a rendőrségben 
vagy a hadseregben végzett munka 
kétszer olyan vonzó, mint az ok-
tatás vagy a sport. Az egyenruhás 
testületekben a diákok 6 százaléka 
képzeli el a jövőjét, míg a sportot és 
a tanítói, tanári pályát csak 3 szá-
zalékuk választaná magának. Két 
egzotikus szakmát említ a felmé-
rés: a diákok közül volt, aki drónpi-
lóta szeretne lenni a jövőben, míg 
egy másik az űrbányászatot jelölte 
meg pályaválasztási célként. A fel-
mérés kitért arra is, hogy mit lát-
nak a jövő szakmájának a diákok: 
általánosan elmondható, hogy két 
hallgatóból egy biztosan úgy véli, 
hogy a robotika és a mesterséges 
intelligencia, valamint a számító-
gépek területéről kerülnek ki a jövő 
szakmái.

A humán beállítottság veszélye
A felméréshez hasonlóak a tapasz-
talatai Fogarasi Gyöngyvér iskolai 
tanácsadónak is, aki egy 950 főt 
számláló középiskolában dolgozik, 
így van tapasztalata mindenféle 
diákkal. „Alapvetően úgy látom, 
hogy a diákokat a pályaválasztás 
tekintetében leginkább az mozgat-
ja, hogy valamilyen menő és jöve-
delmező állásuk legyen majd, ezért 
is népszerű körükben az informa-
tika például. Emellett pedig sokan 
orvosok akarnak lenni, illetve mos-
tanában a mérnöki szakmák is újra 
népszerűek” – mondja a szakem-
ber, aki azért arra próbálja rávezet-
ni a fi atalokat, hogy olyan szakmát 
válasszanak, amit képesek sze-
retni, művelni, mert nem elég a jó 
kereset, ha valamit harminc, negy-
ven, ötven évig kell csinálni. A ta-

nácsadó úgy látja, a reálbeállított-
ságú, jól tanuló diákok nagy része 
informatikát akar tanulni, és ké-
sőbb ezen a téren szándékszik el-
helyezkedni, aki orvosnak készül, 
az sokszor pedig már 9. osztálytól 
az orvosi egyetemi felvételire ké-
szül. A szakember szerint sokkal 
rosszabb helyzetben vannak a hu-
mán beállítottságú diákok, akik 
hiába jó képességűek, sokszor 
úgy sem tudják, mit kezdjenek 
magukkal. „Aki nyelveket szeret 
tanulni, az még feltalálja magát, 
de aki mondjuk magyarból jó, az 
nem tudja, mit kezdjen magával, 
mert magyartanár biztosan nem 
akar lenni. Mint ahogy matekot 
tanuló diákom sem ment évek óta 
matematika szakra az egyetemre, 
mert nem akar tanár lenni. Sajnos 
az a tapasztalat, hogy csak kény-
szerből választják a tanári pályát 
a diákok, mert úgy érzik, nincs 
más lehetőségük” – fejti ki az is-
kolai tanácsadó.

A pénz a fő motiváció
A szakember ugyanakkor úgy 
véli, hogy a legnagyobb probléma 
éppen a gyengébb képességű di-
ákokkal van, akik nem akarnak 
továbbtanulni, de szakmát sem 
igazán tudnak elsajátítani. Fogara-
si Gyöngyvér tapasztalata alapján 
ők vándorolnak el leghamarabb 
az országból. „Sokan úgy érzik, az 
egyetemmel is csak vesztegetik az 
idejüket, amikor kimehetnek kül-
földre, és már rögtön ötször annyit 
kereshetnek, mint mondjuk egy 
franciatanár. A fi atalok manap-
ság gyorsan és sok pénzt akarnak 
keresni – ez az egyik legfőbb mo-
tivációjuk” – összegzett az iskolai 
tanácsadó.
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Gondokat okozott a kiadós havazás 
a közlekedésben tegnap Márama-

rosban és Beszterce-Naszód megyében, 
Bihar megye hegyvidéki területein pe-
dig több mint 2200 háztartás maradt 
villanyáram nélkül. Dan Bucă, a Má-
ramaros Megyei Katasztrófavédelmi 
Felügyelőség (ISU) szóvivője szerint 
több koccanás történt a megye útjain, 
néhány kamion lecsúszott az útról, de 
délutánig nem kellett lezárni útszaka-
szokat. Cecilia Grozavu, a rendőrség 
szóvivője az Agerpres hírügynökség 
szerint arról tájékoztatott, hogy a köz-
lekedésrendészet szűrőket állított a 
Gutin-hágó aljához, ahol nem enged-
ték továbbhaladni a téli gumi nélküli 
járműveket, a kamionoknak pedig hó-
lánccal is rendelkezniük kellett. Nehéz 
körülmények között lehetett közlekedni 
Beszterce-Naszód megyében is. A me-
gye egész területén havazott, az úton 
sokfelé tört hó van. A Radnai- és a Ke-
lemen-havasok lábánál a hóréteg vas-
tagsága meghaladja a fél métert. A Bor-
gói-hágón a hótakaró 37 centiméteres.

Eközben Bihar megye tizenhárom te-
lepülésén mintegy 2200 fogyasztó ma-

radt elektromos áram nélkül a havazás 
miatt. A katasztrófavédelem közlemé-
nye szerint tegnap reggel egy közép-
feszültségű vezeték teljes egészében, 
további négy részben leszakadt, össze-
sen 26 transzformátorállomás maradt 
energiaellátás nélkül, ezért 2115 ház-
tartásban nem volt áram. Bihar megye 
hegyvidéki térségeiben hóviharra vo-

natkozó sárga riasztás van érvényben 
ma reggelig, a fi gyelmeztetés Márama-
ros, Beszterce-Naszód, Maros, Hargita, 
Szatmár, Szilágy, Kolozs, Arad, Fehér, 
Hunyad és Krassó-Szörény megyét 
is érinti. Az Országos Meteorológiai 
Szolgálat tegnapi előrejelzése szerint a 
következő két hétben hideg, ingadozó 
hőmérséklet, kevés csapadék várható.

Közlekedési fennakadások, áramkimaradások a hó miatt

 » A követke-
ző két hétben 
hideg, ingadozó 
hőmérséklet, 
kevés csapadék 
várható.

Segítségnyújtás. Fehér megyében is bőven akadt dolga a készenléti felügyelőségnek




