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 » Barta Imre igazgató 
szerint a technikumi osz-
tályok indítását pénzügyi 
okok is indokolják, mert a 
kormányzat kiemelten tá-
mogatja a szakoktatást, 
ami a szokványos fejkvó-
ta mellett nagyobb állami 
apanázst is jelent. 

H I R D E T É S

majd, jelentős bevételeket hozva a 
kisváros kasszájába.

Béres Csaba a másik kitörési 
lehetőséget a helyi oktatás átszer-
vezésében látja. „A nagykágyai 
szakiskolát és a Petőfi  Sándor El-
méleti Líceumot is úgy akarjuk 
jövő ősztől átalakítani, hogy a 
reális munkaerőpiaci igényeknek 
megfeleljenek. Konkrét csomagot 
ajánlunk az ide telepedő beruhá-
zóknak: mondják meg, milyen 
szakmunkásokra van szükségük, 
és mi felvállaljuk a képzést” – ér-
vel a polgármester Székelyhíd ok-
tatási centrumként történő meg-
erősítése mellett. Ami nem a jövő 
ködébe vesző terv, hanem már a 
jövő tanévtől testet öltő valóság. 
A Petőfi  Sándor Elméleti Líceum-
nak a 2022–2023-as tanévtől indu-
ló portfóliójában 9. osztálytól lesz 
egy erdészeti, egy testnevelési, egy 
multimédiás és egy ipari robotika 
osztálya, miközben megmaradna a 
mostani természettudományi reál 
és a humán szakon induló fi lológia 
osztály is. Azaz két kilencedik he-
lyet hatot indítanak. Ennyire me-
rész vállalkozást kevesen vállalná-
nak be a mai Romániában, ahol a 
legtöbb településen évek óta csök-
ken a gyereklétszám. A demográfi -
ai zsugorodás azonban elkerülte a 
székelyhídiakat. A hozzá tartozó 
kisebb falvakkal együtt a közigaz-
gatási egység területén jelenleg 
mintegy 2400 gyerek tanul, a gye-
reklétszám nem csökken. A város-
ka lakossága tíz év alatt majdnem 
egy százalékkal nőtt.

Átalakuló líceumi oktatás
A Petőfi -líceum merész átalakítá-
si terveiről Barta Imre igazgató-
val  (portrénkon) is szót váltok. A 
központban fekvő polgármesteri 
hivataltól egy árnyas parkon ke-
resztül jutok el a nemrég átadott 
városi uszoda mellett a 2008-ban 
állami beruházásból és kisebb 

részt lakossági gyűjtésből épített 
új iskolába, ahol jelenleg 1200 
diák tanul. Az udvart megtöltő 
gyerekek látványa egy nagyvárosi 
iskola tumultusán is túltesz: ma 
már kevés olyan kisvárosi iskola 
van Erdélyben, ahol egy-egy év-
folyamon 4-5 párhuzamos osztály 
indul. Legtöbb osztályban vannak 
cigány gyerekek is. Az igazgató sze-
rint semmi gond nem volna ezzel a 
vegyes oktatással, ha a tanügymi-
nisztérium meghagyná az iskolák 
autonómiáját, és nem szólna bele 
mindenbe, amit helyi szinten el-
döntenek és felvállalnak a helyi 
önkormányzattal. Mint fogalmaz, 
oktatási autonómia nem létezik az 
országban, így mindenben ki van-
nak szolgáltatva a bukaresti dön-
téshozóknak, ami a román és a ci-
gány gyerekek oktatását egyaránt 
érinti. A román gyerekek esetében 
azért súlyos a helyzet, mert 2, 3, 4, 
7 gyerekkel tartanak fenn egy osz-
tályt és az ehhez szükséges teljes 
tanári kart, ami leterheli az iskola 
költségvetését. Fordítva, ennyire 
kevés magyar gyerekkel nehezen 
működne a dolog…

Az igazgató szerint a technikumi 
osztályok indítását pénzügyi okok 
is indokolják, mert a kormányzat 

kiemelten támogatja a szakokta-
tást, ami a szokványos fejkvóta 
mellett nagyobb állami apanázst is 
jelent. Másrészt, olyan szaklíceumi 
osztályokat akarnak indítani, ame-
lyekre felméréseik szerint kereslet 
van Bihar megyében. Például ma-
gyar erdészképzés nincs a megyé-
ben, de a robotika iránt is nagy a 
érdeklődés. Az igazgató mutatja, 
mekkora halom papírt küldtek már 
fel az oktatási minisztériumba, 
hogy jövő ősztől biztosra indulhas-
sanak. Terveikre már rábólintott a 
megyei tanfelügyelőség és a szak-
minisztérium is.

Van vagy nincs
munkanélküliség?
A székelyhídi ipar leépülésével 
párhuzamosan elindul néhány új 

vállalkozás, vagy a régiek közül 
több megerősödött. Meglepő mó-
don azonban a legtöbb kisvállalat 
gondja a megfelelő munkaerő hiá-
nya. Mint kiderült, nemcsak papí-
ron minimális a munkanélküliség 
– azaz kevés a nagyváradi munka-
ügyi igazgatóságon regisztrált szé-
kelyhídi munkanélküli –, hanem a 
valóságban is nehéz szakmunkást 
alkalmazni. Baczoni Imre és Éva 
asztalosműhelye és bútorüzlete 
például folyamatosan csak olyan 
fi atalokat talál, akik ülnek egy da-
rabig, aztán továbbállnak, miután 
betanítják őket bútorasztalosnak. 
„Amikor álláshirdetéseinkre jön 
jelentkező, elmondja, milyen fi -
zetési elvárásai vannak. A férjem 
megkérdezi, hogy mihez ért, ha 
már akkora fi zetést akar… Minden 

alkalommal nekünk kell betaníta-
nunk őket a szakmára” – magya-
rázza a visszás székelyhídi munka-
erőpiaci helyzetet Baczoni Éva. Aki 
szerint sokan elmennek külföldre 
dolgozni, aztán hazatérnek, de ke-
vesebben vállalják, hogy kisvárosi 
fi zetésekért elszegődjenek a helyi 
cégekhez. Vendéglátóm elismeri, 
hogy Székelyhídon nem lehet any-
nyit keresni, mint Nagyváradon, 
ahol a szolgáltató és a termelőcé-
geknek sokkal nagyobb piacuk 
van, viszont a váradi ingázáshoz 
azt is hozzá kell számítani, hogy 
reggel négykor kel az ember, míg 
egy helyi vállalatban reggel nyolc-
kor kezdődik a munka. „Szerintem 
sokkal több vállalkozás elkelne, de 
a fi atalok nem vágnak bele. Inkább 
kimennek külföldre dolgozni” – 
foglalja össze sommásan vélemé-
nyét a bútoripari kisvállalkozó, 
Baczoni Éva.

A városban bóklászva betértem 
egy élelmiszerboltba. Előttem 
néhány cigány asszony vásárolt 
kenyeret, felvágottat, miegymást. 
Az eladó kockás füzetből kereste 
ki a neveket, és mellé írta a hitelt. 
„Amint a urad kapja a fi zetést, 
jössz elsején, ugye?” – vált el a 
fi atalasszonytól, aki jókora sza-
tyorral indult el a Dankó Pista ci-
gánysorra.

Emlékszem, a polgármester azt 
mondta, a kisebb ábécék a cigá-
nyok vásárlásaiból élnek, mert 
csak ők adnak hitelt, az üzletlán-
cok helyi fi ókjaiba készpénzzel 
vagy kártyával lehet fi zetni. A hírek 
szerint egyik sem ment csődbe…

Gyerekzsivaj a Petőfi  Sándor-líceum előtt. Nagyvárosok is megirigyelhetnék az 1200 diákot

Kiút a mélyszegénységből. A székelyhídi recept sikeres lehet
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