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Szakmaéjszaka a megfontolt döntésért
Pályaorientációs rendezvénnyel segítenének az iskolaválasztásban
• Első alkalommal 
szervez úgynevezett 
szakmaéjszakát főként 
a nyolcadik osztályos 
tanulók számára a 
Hargita Megyei Tan-
felügyelőség a megye 
szakközépiskoláival 
együttműködve. A 
szakképzést népsze-
rűsítő program célja, 
hogy az iskolaválasz-
tás előtt álló fiatalok 
minél több szakmát 
megismerhessenek, 
ezáltal pedig könnyeb-
ben dönthessék el, 
hol szeretnék folytatni 
tanulmányaikat.

ISZLAI KATALIN

N oha már tavaly el szeret-
ték volna indítani, a ko-
ronavírus-vi lágjárvány 

keresztülhúzta a Hargita Megyei 
Tanfelügyelőség terveit, ezért idén 
szervezik meg először a szakmaéj-
szakát a magyarországi Szakmák 
Éjszakája mintájára. A pályaorien-
tációs rendezvény részleteit sajtó-
tájékoztatón ismertette tegnap az 
intézmény. Mint részletezték, az 
online formában megvalósuló szak-

maéjszakát április 16-án, pénteken 
18 és 21 óra között tartják – a rendez-
vény tehát nem azt jelenti, hogy a 
programok éjszaka zajlanak, azokat 
ugyanis este kilenc órakor befejezik.

Színes programkínálat

A megye szakközépiskoláiban egy 
időpontban tartják a programokat, 
amelyekbe nem csak a közvetlenül 
pályaválasztás előtt álló nyolcadik 
osztályos fi atalok kapcsolódhatnak 
be, hanem az általános iskolások, a 
középiskolás korosztály és akár fel-
nőttek is. A szakmaéjszaka abban 
különbözik egy hagyományos isko-
lai nyílt naptól, hogy egyrészt játéko-

sabb és kötetlenebb, másrészt pedig 
a szakmát, és nem az iskolát helyezi 
a középpontba. A kezdeményezéssel 
azt szeretnék elérni, hogy a diákok 
minél több szakmát megismerjenek, 
és megtapasztalják, hogy ez a képzés 
is értéket képvisel, nem csak az el-
méleti szakközépiskolák által nyúj-
tott oktatás. Azt is szeretnék elérni 
továbbá, hogy a diákok tudatosan 
válasszanak iskolát és szakot, azt 
tanulják, ami közel áll hozzájuk, és 
ezt csak úgy tehetik meg, ha ismerik 
a kínálatot. A szakmaéjszakán kü-
lönböző programtípusok közül vá-
laszthatnak az érdeklődők. Lesznek 
videók, amelyekben többek között 
bemutatják, hogyan folyik a tanítás, 

a sportolás, a szabadidő eltöltése az 
iskolában. Emellett játékokba is be 
lehet kapcsolódni, amelyek során az 
iskolában oktatott szakmákat ismer-
hetik meg. Lehetőség nyílik továbbá 
beszélgetésre is online megtartott 
igazgatói tájékoztató, videókonfe-
rencia, élő bejelentkezés és fórum 
segítségével. Virtuális szakmakipró-
bálás is szerepel továbbá a program-
ban, amely során a résztvevő otthon, 
az iskola videós útmutatása alapján 

készíthet el egy adott terméket. A 
részletes program a szej.holon-tech.
hu/programok-hargita.php webol-
dalon böngészhető. Itt településekre 
lebontva tekinthetik meg az érdek-
lődők, hol milyen programok közül 
választhatnak.

Online tartják meg a 
szakmaéjszakát. Az érdeklődők 
különböző programokba 
kapcsolódhatnak be
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Csatlakozó 
szakközépiskolák 

A szakmaéjszakába a megye 19 
szakközépiskolája kapcsolódott 
be. Ezek a következők: Petőfi 
Sándor Szakközépiskola (Csíkdán-
falva), Joannes Kajoni Szakközép-
iskola (Csíkszereda), Kós Károly 
Szakközépiskola (Csíkszereda), 
Venczel József Szakközépiskola 
(Csíkszereda), Székely Károly 
Szakközépiskola (Csíkszereda), 
Szent Anna Speciális Szakiskola 
(Csíkszereda), Szent Erzsébet 
Római Katolikus Líceum (Gyi-
mesfelsőlok), Tivai Nagy Imre 
Szakközépiskola (Csíkszentmár-
ton), Gábor Áron Szakközépiskola 
(Szentegyháza), Kós Károly Szak-
középiskola (Székelyudvarhely), 
Eötvös József Szakközépiskola 
(Székelyudvarhely), Bányai János 
Szakközépiskola (Székelyudvar-
hely), Korondi Szakközépiskola, 
Zeyk Domokos Szakközépiskola 
(Székelykeresztúr), Batthyány 
Ignác Szakközépiskola (Gyergyó-
szentmiklós), Fogarassy Mihály 
Szakközépiskola (Gyergyószent-
miklós), Puskás Tivadar Szakkö-
zépiskola (Gyergyószentmiklós), 
Mihai Eminescu Főgimnázium 
(Maroshévíz) és a Gyergyóhollói 
Szakközépiskola.

KOVÁCS ATTILA

A per tegnapi tárgyalására nyolc 
tanút idéztek meg a Maros Me-

gyei Törvényszékre, de közülük csak 
öt személyt hallgatott meg a bíró a 
több mint hat órán át tartó ülésen. A 

tegnap megjelent tanúk, akik 
között a Hargita Megyei 
Számvevőszék munkatársai 
mellett a vádhatóság által 
kifogásolt útfelújítás terve-
zésében részt vevő szakem-
berek is voltak, korábban, 

2017-ben már a Hargita Me-
gyei Törvényszéken is tettek vallo-
mást. De mivel időközben bizonyítást 
nyert, hogy az ottani tárgyalásokat 
nem korrupciós ügyekre szakosított 
bírák vezették, az ott lefolytatott ösz-

szes eljárás érvényét veszítette, és 
mindent elölről kellett kezdeni.

Vannak újdonságok

A tanúk nyilatkozatai többnyire mege-
gyeztek a nyomozás, illetve a korábbi 
meghallgatás során elhangzottakkal, 
ám Borboly Csaba ügyvédje, Sergiu 
Bogdan szerint van néhány újdonság. 
Mint elmondta, az egyik, akkori közbe-
szerzési eljáráson nem nyert cég kép-
viselője elismerte, Hargita megyében 
nem készült egyetlen olyan útfelújítási 
terv sem, amely egy megyei besorolá-
sú útszakasz számára három réteg asz-
falt elhelyezését irányozná elő, hanem 
csak kettőt. Az ügyvéd azt is elmondta, 
ugyanez a cég jogosnak ismerte el azt 
a gyakorlatot, hogy a felújítással meg-
bízott vállalkozás megőrzésre adott át 
útépítéshez szükséges anyagokat ezek 

ellenértékének kifi zetése után. Az is 
elhangzott, hogy a munkálatot egy 
lefordított magyarországi terv alap-
ján kezdték el, ez viszont nem talált 
az itteni gyakorlattal és előírásokkal, 
amelyek szerint a megyei besorolású 

utakon két réteg aszfaltot kell elteríteni 
– ismertette az ügyvéd. A vádhatóság 
többek között azt kifogásolja a per vá-
diratában, hogy a Felsőboldogfalvá-
tól Erdővidékre vezető 131-es számú 
megyei út 2010-ben végzett felújítása 
során nem a terv által előírt három, 
hanem csak két aszfaltréteg készült el, 
miután a terven menet közben módosí-
tottak. A következő alkalommal továb-
bi három tanút hallgatnak meg.

Kifogásolt útfelújítások

Az Országos Korrupcióellenes Ügy-
osztály (DNA) 2013-ban vádolta meg 
a Hargita megyei önkormányzat el-
nökét, Borboly Csabát közérdek ellen 
elkövetett többrendbeli hivatali visz-
szaéléssel, magánokirat-hamisításra 
való többrendbeli felbujtással, ha-
misított közokirat felhasználására 
való felbujtással, közokirat-hamisí-
tással, illetve rágalmazó feljelentés-
sel. Vele együtt további tizenkét sze-
mélyt küldtek a vádlottak padjára. A 
DNA szerint a vádlottak két megyei 
út – a Felsőboldogfalvától Erdővi-
dékre vezető 131-es és a Csíkrákost 
Lóvésszel összekötő 124-es – egy-egy 
szakaszának felújítása során több 
mint 4,8 millió lejjel károsították meg 
Hargita megyét.

Tanúmeghallgatások Borbolyék perében új részletekkel
• A Borboly Csaba és tizenkét másik személy ellen 2013-ban indult büntetőper teg-
napi tárgyalásán tegnap több órán át tartott a tanúk meghallgatása, amelynek során 
a megismételt vallomások mellett néhány új részlet is kiderült.

A megyei utak felújításához szükséges 
aszfaltrétegekről is szó volt a tárgyaláson
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