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JELENTŐS MAGYAR ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL JÖHETETT LÉTRE A BARTIMEUS KÖZPONT SZÉKELYUDVARHELYEN

Iskolaépületet avattak magyar látássérülteknek
Több mint százéves megoldandó 
problémára sikerült megoldást 
találni: újra elindulhat a 101 éve 
megszűnt Erdélyi Magyar Vakok 
és Gyengénlátók Iskolája, vala-
mint Rehabilitációs Központja, 
miután a magyar kormány anyagi 
támogatásával létrehozott iskola-
épületet adtak át csütörtökön 
Székelyudvarhelyen.

» KUDELÁSZ NÓBEL

L átássérülteknek szánt iskolaépü-
letet és rehabilitációs központot 
adtak át Székelyudvarhelyen csü-

törtökön, a Bartimeus Központ jelentős 
magyar állami támogatással jöhetett 
létre. A főépület a Rákóczi út 40. szám 
alatt található, itt alakítják ki az Erdé-
lyi Magyar Látássérültekért Egyesület 
önálló, magyar tannyelvű, bentlakás-
sal ellátott, speciális oktatási intézmé-
nyét vak, alig és gyengén látó gyerekek 
számára. Ezzel egy több mint százéves 
megoldandó problémára is sike-
rült megoldást találni: újra elindulhat a 
101 éve megszűnt Erdélyi Magyar Vakok 
és Gyengénlátók Iskolája, valamint Re-
habilitációs Központja. A központot az 
IKOS készruhagyár egykori ingatlana-
iban alakítják ki, amelyeket az Erdélyi 
Református Egyházkerület (EREK) ma-
gyar állami támogatással vásárolt meg, 
és az Erdélyi Magyar Látássérültekért 
Egyesület (EMLE) használatára bocsá-
totta.

A bibliai vak Bartimeusról 
nevezték el az intézményt
Az egyesület régóta próbálkozott azzal, 
hogy iskolát és rehabilitációs közpon-
tot hozzon létre látássérültek számá-
ra. Ehhez rendkívül jelentős lépésnek 
számít a most átadott épületcsoport, 
amelyet az Erdélyi Református Egyház-
kerület magyar állami támogatással 
megvásárolt és az EMLE rendelkezé-
sére bocsátott. Az átadáson Kató Béla 

református püspök elmondta, a látás-
sérültek helyzete jó ideig nem kapott 
kellő figyelmet. Két éve kereste meg őt 
ez ügyben Butu Arnold Csaba egykori 
paralimpikon, az EMLE elnöke, és Máté 
Zsolt, a szervezet alelnöke. Az egyház-
kerület vállalta, hogy segíti ügyüket, 
pályázatot írtak, és jelentős, 500 millió 
forintos magyar állami támogatással 
sikerült megvásárolni a készruhagyár 
területén található néhány épületet. 
Ezeket – a támogatási feltételekben 
foglaltaknak megfelelően – átadták az 
EMLE-nek. Az intézményt a Bibliában 
szereplő vak Bartimeusról nevezték el, 
aki Jézus segítségével visszakapta látá-
sát. „Remélhetőleg ez a közösség sem 
fog Jézus nélkül létezni, az ő segítsé-
gével valósulnak meg az intézményhez 
kapcsolódó tervek” – mondta a püspök. 

Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgár-
mestere úgy fogalmazott, ez a helyi és 
a megyei önkormányzatok feladata is, 
„lehetőség és felelősség”. Megígérte, 
hogy lehetőségük szerint segítik majd 
a központ működését. Hasonló ígére-

tet tett Bíró Barna Botond, Hargita Me-
gye Tanácsának alelnöke is, mondván: 
ilyenkor telik meg tartalommal a plaká-
tokon látható »minden magyar számít« 
jelmondat. „Keserédes helyzet, de az 

EMLE nyitotta fel a megyei önkormány-
zat szemét azokra a fiatalokra, akik 
önhibájukon kívül hátrányos helyzet-
ben vannak, de nem fogjuk elengedni 
a kezüket” – fogalmazott az alelnök. 
A látássérültek segítése nemzeti ügy, 
Magyarország mindent megtesz annak 
érdekében, hogy felzárkóztassák őket 
a társadalomba, legyenek ők is a nem-
zet megbecsült részei – mondta Percze 
László konzul. Ami az intézményi ok-
tatás körülményeit illeti, Tőkés Zsolt, 
a Baczkamadarasi Kis Gergely Refor-
mátus Gimnázium igazgatója elmond-
ta: náluk volt már látássérült tanuló, 
tapasztalatuk tehát van ezen a téren, 
és segíteni fognak a megfelelő tanárok 
megtalálásában.

Műhelyeket, sportlétesítményeket 
is terveznek
Az eseményt követően sor került a Bar-
timeus Központ épületeinek megtekin-
tésére is. A hivatalos eseményt követő 
séta során kialakult kötetlen beszélge-
tésen az EMLE hosszabb távú terveiről 
is szó esett: idővel látássérültek szak-
mai képzéséhez megfelelő műhelyek, 
valamint sportlétesítmények kialakítá-
sát is tervezik ott. Romániában jelenleg 
hét speciális iskola működik, az oktatás 
nyelve mindenikben a román (csupán 
a kolozsvári intézményben van olyan 
opcionális tantárgy, ahol magyarul is 
tanulhatnak a gyerekek). Az egyesület 
felmérése szerint a három székelyföldi 
megyében összesen 193 magyar anya-
nyelvű látássérült, gyengén vagy alig 
látó gyermek él, közülük csupán tizen-
hárman tanulnak speciális iskolában, 
a többiek az integrált oktatásban vesz-
nek részt. Utóbbi azonban rendkívül 
megterhelő a szülőknek és nagy fela-
dat elé állítja a pedagógusokat is. Az 
egyesület tagjai úgy vélik, szegregált 
oktatásra is szükség lenne, legalább 
az elemi tagozatokon, hiszen ebben 
az időszakban a látássérült gyerekek 
olyan képességek és kompetenciák bir-
tokába jutnak, amelyek a későbbiekben 
segítenek majd nekik önállónak és ön-
ellátónak is lenni.

Kató Béla református püspök (jobbra) átadta a Bartimeus Központ alapító okiratát 
Butu Arnold Csabának, az Erdélyi Magyar Látássérültek Egyesülete elnökének (középen)

FO
TÓ

: 
ER

DÉ
LY

 B
ÁL

IN
T 

EL
Ő

D

» PAP MELINDA

Háromszor többet fi zetnek érte és hét 
évet kell várniuk a kolozsváriaknak a 

felújítás alatt álló Porcelán-híd befejezésé-
re. A még 2015-ben útjára indított hídkor-
szerűsítési és -bővítési tervet Anca Florina 
Ciobăncan, a Szociáldemokrata Párt (PSD) 
helyi tanácsosa a kincses város „legkudar-
cosabb projektjének” nevezte.

A helyi képviselő-testületnek november 
elején tartott rendkívüli ülésén kellett jó-
váhagynia az új műszaki és gazdasági mu-
tatókat a Porcelán-híd felújítására vonat-
kozóan, miután kiderült, hogy az eredeti 
terv nem megvalósítható. A Május 1. teret 
az Írisz negyeddel összekötő híd korszerű-
sítése 2019 decemberében maradt félben, 
miután a kivitelező sólelőhelyet talált a 
helyszínen. A sótömböt az egyik pillér ön-
tésekor fedezték fel a Digerit Kft . munká-
sai, így abba kellett hagyni a munkát és új 
megvalósíthatósági tanulmányt készíteni. 
Ugyanis kiderült, hogy a tervezéssel meg-

bízott cég, a VCE Vienna Consulting Engi-
neering társaság rossz kivitelezési megol-
dást ajánlott, nem számolt azzal, hogy a 
környék sóban gazdag terület.

A kudarc után a városvezetés júliusban 
ismét nekifutott a tervezési folyamatnak, 
a dokumentáció elkészítésével a Costin și 
Vlad Birou tervezőirodát bízta meg. Ennek 
90 napja volt az új megvalósíthatósági ta-
nulmány elkészítésére, és a november eleji 
rendkívüli tanácsülésen tette a döntésho-
zók asztalára. Azt már tudni lehetett, hogy 
mivel új műszaki megoldásokra van szük-
ség, a projekt megvalósítása jóval többe 
fog kerülni az eredetileg becsült 5,7 millió 
lejnél. Azon azonban a helyi tanácsosok is 
meglepődtek, hogy 16,2 millió lej lesz, ami 
háromszorosa az eredeti összegnek.

Anca Florina Ciobăncan PSD-tanácsos 
elsősorban azt vetette a városvezetés sze-
mére, hogy nem voltak betartva a procedú-
rák, az új műszaki és gazdasági mutatókat 
egyik napról a másikra kell jóváhagyni. 
Rámutatott: az ilyen „kudarcos projektek” 

a tanácsosok lelkiismeretén is száradnak, 
hisz az ő felelősségük is, hogy mennyi 
pénzt költenek valamire az adófi zetők 
pénzéből. „Figyelmesebbnek kellene len-
nünk, hogy mit szavazunk meg” – fi gyel-
meztetett. Párttársa, Vladimir Mătușan 
arra volt kíváncsi, hogyan szerzi vissza a 
városvezetés az első tervezőtől a kifi zetett 
összeget. „Ha egy cég nem tette a dolgát, 
mit tehettünk volna?” – reagált az ellenzé-
ki kifogásokra Dan Tarcea alpolgármester, 
aki szerint a városvezetés is „haragos” az 
elbaltázott projekt miatt. Elmondta, az 
első tervezőt azután perelhetik be és kér-
hetnek kártérítést, hogy jóváhagyták az új 
műszaki-gazdasági mutatókat, és tudják, 
mekkora a különbözet.

Mihai Vlad, a Costin és Vlad tervezőiroda 
képviselője az új terv kapcsán elmondta: 
környékbeliként jól ismeri a Porcelán-hidat 
és a Szamos-partot, és a sólelőhely prob-
lémájával is tisztában van. Épp ezért az új 
terv szerint az alapozáshoz nem fúrnának 
le a sórétegig, két méterrel fölötte megáll-

nának. Elmondta: az árkülönbség abból is 
adódik, hogy tavaly a környezetvédelmi és 
vízügyi szabályozások is változtak, ezekre 
is tekintettel kell lenni, de új lakópark is 
épült a környéken, ami mintegy 150 autóval 
növelte a híd forgalmát. Ezen egyébként a 
mérések szerint reggel 600 gépkocsi kel át 
óránként, de később is jelentős a forgalom. 
A tervező szerint az új terv a környék teljes 
közlekedését is „megrajzolta”, míg ez az 
eredetiben nem volt benne.

A kolozsvári beruházásnak amúgy az 
eredeti tervek szerint 2019 májusáig kellett 
volna elkészülnie, ennek keretében nem-
csak a meglévő átkelő újul meg, hanem 
négysávosra bővítik, mégpedig úgy, hogy 
tőle két méterre egy új, szintén kétsávos át-
kelőt építenek. Ennek hossza 62 méter, két 
járda és biciklisáv is tartozik hozzá, akár-
csak a meglévő hídhoz. A becslések sze-
rint a beruházás legkorábban 2022 végére 
készülne el, a fi nanszírozást az Anghel 
Saligny településfejlesztési programból 
biztosítanák.

Háromszor több pénzbe kerül Kolozsvár „legkudarcosabb projektje”

» Rendkívül jelentős lépés-
nek számít a most átadott épü-
letcsoport, amelyet az Erdélyi 
Református Egyházkerület 
magyar állami támogatással 
vásárolt meg.




