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H I R D E T É S

KULTURÁLIS KÖZPONTKÉNT MŰKÖDTETNÉ AZ ÖNKORMÁNYZAT AZ EGYKORI FILMSZÍNHÁZAT

Felújítanák a nagyváradi Szabadság mozit
Eredeti állapotában állítaná 
helyre, és kulturális központ-
ként működtetné a nagyvá-
radi önkormányzat a Fekete 
Sas Palotában található 
egykori Szabadság mozit. 
A célra több kulturális in-
tézménnyel együttműködve 
nyújtanak be uniós támoga-
tási igényt.

 » PAP MELINDA

V isszakaphatja régi fényét 
Nagyvárad legimpozán-
sabb fi lmszínháza, a Fe-

kete Sas Palotában található 
Szabadság mozi. A helyi tanács 
szerdai ülésén jóváhagyta, hogy 
a városvezetés több kulturális 
intézménnyel együttműködve 
támogatási igénylést nyújtson 
be uniós fi nanszírozásra – 
mondta el a Krónikának Zatykó 
Gyula, Ilie Bolojan polgármester 
tanácsadója. A 4,6 millió euróra 
becsült projekt keretében fel-
újítanák a nagy- és kistermet, és 
benne kulturális központot hoz-
nának létre.

Ilie Bolojan polgármester a ta-
nácsülésen emlékeztetett, hogy 

az önkormányzat már jó ideje 
tervezi a Szabadság mozi felújí-
tását, azonban eddig nem sike-
rült olyan pályázati lehetőséget 
találni, mely megfelelt volna. 
Műemlék épületként nem le-
hetett fi nanszírozást kérni erre, 
mivel a Fekete Sas Palota nincs 
teljes egészében önkormányzati 
tulajdonban, míg a hőszigetelési 
programba azért nem fért bele, 
mivel műemlék, magyarázta. 
A polgármester szerint most 
adódott egy lehetőség, miszerint 
több kulturális intézménnyel 
együttműködve kulturális köz-
pontként hasznosítsák az épü-
letrészt, kulturális műhelyeket, 
többek között digitális könyvtá-
rat működtessenek benne, ahol 
a turista virtuális sétán tudhatná 
meg, milyen látnivalók várják 
Váradon. A partnerek között ta-
lálható a helyi turisztikai egye-
sület, a Bihar megyei könyvtár, a 
Nagyváradi Egyetem, az elektro-
nikai és szoft veregyesület erdélyi 
fi ókja, valamint a Nagyváradi 
Közösségi Alapítvány is.

Azt, hogy lesznek-e fi lmvetíté-
sek az egykori fi lmszínházban, 
még nem tudni; Zatykó Gyula 
szerint a tevékenységi tervről azt 
követően dönt az önkormányzat, 
ha megítélik számára a támoga-

tást. A tanácsadó szerint nagy 
szükség lenne egy művészfi lme-
ket is bemutató mozira, tekintve, 
hogy a városban csak multiple-
xek működnek, melyeknek más a 
kínálata. A múltja is erre predesz-
tinálná, hiszen évtizedekig ez volt 
a város legimpozánsabb fi lmszín-
háza. „Mindenképp javasolni 
fogom a városvezetésnek, hogy 
fi lmvetítéseket is tartsanak itt” – 
ígérte lapunknak Zatykó Gyula. 
Arra, hogy a Szabadság mozi-

ban vetítéseket kellene tartani, 
a szakma is felhívta a fi gyelmet, 
Tudor Giurgiu, a Transilvania 
Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) 
főszervezője szeptemberben, a 
szemle váradi kiadásának beha-
rangozóján rámutatott: nagyon 
nehéz vetítési helyszíneket ta-
lálni a városban, mivel az ösz-
szes egykori mozi bezárt. Úgy 
vélte, kolozsvári mintára – ahol 
rávették az önkormányzatot a 
régi mozik felújítására, működ-

tetésére – Váradon is fel lehetne 
éleszteni a mozizás hagyomá-
nyát. Szerinte az első lépés a 
főtéri Szabadság mozinak a fel-
újítása és beüzemelése lenne, 
utóbbihoz segítséget ajánlott.

A váradi tanács erre vonat-
kozóan már idén januárban is 
hozott egy határozatot, ekkor 
szavazták meg a beruházás 
műszaki-gazdasági mutatóit. 
Ennek keretében eredeti álla-
potukba állítanák vissza a sze-
cessziós belső tereket, ugyanis 
a rendszerváltás után az impo-
záns nagyteremben bingó játék-
terem működött, olajfestékkel 
festették le a falakat, eltakarva a 
szecessziós díszítést.

A kommunizmusban még 
Nagyvárad (Oradea), a rend-
szerváltás után már Szabadság 
(Libertatea) néven futó mozi 
a 2000-es évek elején zárt be, 
nagyterme azóta üresen áll, kis-
termében egy ideig a kolozsvári 
Chicago Tour cég és a helyi Met-
rion Egyesület működtett fi lm-
színházat az európai művész-
mozik hálózatának tagjaként. 
Az eredetileg bál- és kaszinó-
teremként használt nagyterem 
egyébként 400, míg a szomszé-
dos kisterem 150 személy befo-
gadására képes.
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A Szabadság mozi nagytermére évek óta ráférne a felújítás

 » SZÉCHELY ISTVÁN

A második félévben kap-
hatják meg a magyar he-
tedikes diákok a hiányzó 

tankönyvek egy részét, ezekre 
ugyanis csak a napokban ad-
hatták le a megrendeléseket a 
tanfelügyelőségek. A magyar 
tannyelvű hetedik osztályokban 
három hónapja várják a kiadvá-
nyokat, ugyanis – akárcsak az 
elmúlt években – a vonatkozó 
közbeszerzési eljárás eredményét 
rendre megfellebbezték a sikerte-
lenül pályázó kiadók, ez pedig a 
nyomtatás megkezdésének idejét 
is jelentősen kitolta. Idén majd-
nem egy hónappal a tanévkezdés 
után még le sem voltak fordítva 
magyarra ezek a kiadványok, és 
jelenleg is hiányzik a nyomtatott 
példány matematikából, fi ziká-
ból, biológiából, technológiá-
ból, társadalomtudományokból, 
történelemből, földrajzból, és a 
testnevelés-tankönyvek sem ké-
szültek még el. Nem készült el 
ugyanakkor a román nyelv és iro-
dalom tankönyv sem a hetedikes 
magyar diákok számára.

A Hargita megyei tanfelügye-
lőségtől a közelmúltban kérte 
a megrendeléseket az oktatási 
tárca, de ezúttal sem minden hi-
ányzó tankönyvre – tudtuk meg 
Sipos István történelem szakos 
tanfelügyelőtől, aki a tanévkez-
désig az intézmény tankönyve-
kért felelős illetékese volt. Hat 
tárgyból – biológia, tanácsadás 

és személyiségfejlődés, informa-
tika, technológia, fi zika, földrajz 
– adhatták le a megrendeléseket 
magyarra lefordított könyvekre, 
és ebből az is kiderül, hogy ma-
rad még néhány tantárgy, amely-
ből egyelőre nem rendelhetnek 
tankönyvet a hetedikes diákok-
nak – mondta el Demeter Leven-
te, Hargita megye megbízott fő-
tanfelügyelője.

A hiányzó tankönyvek között 
marad a történelem, a kémia, il-
letve a román nyelv és irodalom 
is. Utóbbiakat ugyan nem kellett 
lefordítani, de a korábban elké-
szült változatokat nem fogadta 
el az oktatási minisztérium, így 
egyelőre nincs mit nyomtatni. Azt 
sem tudni még pontosan, hogy 
a most megrendelt tankönyvek 
mikorra fognak megérkezni, de 
a tanfelügyelőség tankönyvekért 
felelős munkatársa úgy tapasztal-
ta, hogy felgyorsult a tankönyv-
pótlási folyamat, és úgy tudja, 
már ki vannak nyomtatva a meg-
rendelt tankönyvek, csak el kell 
szállítaniuk azokat a megrendelt 
darabszám szerint.

Panaszokat nem kaptak az is-
kolákból a hetedik osztályokat 
érintő tankönyvhiány miatt – 
mondta el érdeklődésünkre De-
meter Levente, magyarázatként 
hozzáfűzve, hogy a pedagógusok 
elég kreatívak ahhoz, hogy áthi-
dalják a problémát, gyakorlatuk 
is van már ebben; és igaz, hogy 
csak román nyelven, de digitális 
formában rendelkezésükre áll a 

tananyag is a hiányzó tanköny-
vek esetében. „Ez nem egy nor-
mális helyzet, azt elmondhatjuk. 
Nyilván az lenne az ideális álla-
pot, és a minisztériumnak, a tan-
könyvkiadóknak és mindenkinek 
azon kellene dolgoznia, hogy 
amikor az iskola kezdődik, már 
az első tanítási napon a gyerme-
keknek a padjukon legyen min-
den tankönyv” – fogalmazott a 
főtanfelügyelő.

Amint arról már beszámoltunk, 
a jelenleg hetedik osztályos diák-
generáció előkészítő osztály óta 
minden esztendőben tankönyvek 
nélkül kezdi a tanévet, az évek 
óta ismétlődő problémát tehát 
rendre ugyanaz az „áldozatév-
folyam” szenvedi meg. Ennek az 
az oka, hogy a 2011-es tantervre-
form idején, előkészítő osztályos 
kisdiákokként ők voltak az első 
évfolyam, amelyet az új tanterv 
alapján kezdtek oktatni, és az új 
tankönyvek kinyomtatására kiírt 
közbeszerzési eljárások rendre 
elhúzódnak a kiadók fellebbezé-
sei miatt. Ez azóta évente meg-
ismétlődik, és ha a helyzet nem 
rendeződik, akkor a középiskola 
befejezéséig végigkíséri ezt az év-
folyamot a tankönyvhiány prob-
lémája. Ráadásul a következő 
tanév végén szintén ők lesznek 
az elsők, akiknek az új, kisebb-
ségi tannyelvű diákok számára 
kidolgozott román nyelv és iro-
dalom vizsgatételekből kell majd 
vizsgázniuk a nyolcadikosok or-
szágos képességfelmérőjén.

Második félévre várható a tankönyvpótlás




