
A hosszas felújítási folyamat 
után a szakoktatás bővíté-
sével, szakszerű magyar- és 
románnyelv-oktatással készül 
a jövőre fennállásának 400. 
évfordulóját ünneplő nagye-
nyedi Bethlen Gábor Kollé-
gium. Szőcs Ildikó igazgató 
a jövőben is gyerekzsivajjal 
tele, minél hangosabb iskolát 
szeretne látni.

→ PAP MELINDA

A 375. évforduló óta hatalmas 
változáson esett át a kollégium. 
Összefoglalná, melyek ezek?

A 375. évfordulón aligazgató-
ként vettem részt, én foglalkoztam 
a szervezéssel, a 400. évfordu-
lón igazgatóként vagyok jelen. A 
kettő között valóban sok minden 
megváltozott az életkörülménye-
ket illetően. Hosszú vajúdás után 
megújultak az épületek, megta-
láltuk a módját, hogy megfelelő 
körülményeket teremtsünk. Ami 
még változott – sajnos negatív 
irányba –, az a diáklétszám. Sokan 
szokták kérdezni, mi a helyzet, el-
fogyunk-e teljesen. Azt szoktam 
mondani, hogy a diáklétszám egy 
ideje 500 körül állandósult, s en-
nek már örülni tudunk. Az is válto-
zott, hogy a kollégium ajánlatában 
a szokásos szakok, illetve képző 
mellett megjelent a szakoktatás 
is. Külső igényre reagálva, hiszen 
azok a gyerekek, akik szakisko-
lát választottak volna, kizárólag 
román tagozaton tehették volna 
meg. Így egyre több diákot sikerül 
megszólítani. Az oktatási kínálat-
ban a reál szakot kétfelé osztot-
tuk – természet-tudományokra és 
matek-infóra. Tavaly óta a képző 
is kétfelé oszlik: tanító-óvóképzőre 
és kisdedóvó-képzőre, s bölcső-
dei pedagógusi képzés is indult. 
Az elmúlt 25 évben állandó dina-
mizmusban vagyunk. Jó irányba 
haladunk, remélem, az idő is ezt 
igazolja majd.

Sikerült-e a református egy-
háznak minden épületet vissza-
szereznie, felújítania?

A fő épületeket a Regionális 
Operatív Program keretében újí-
tottuk fel, csodás együttműködés-
sel az egyház, az önkormányzat 
és a kollégium vezetése között. A 

tornacsarnok az Országos Fejlesz-
tési Alaptól nyert pályázattal újult 
meg, a konviktus és a szomszé-
dos tanári lakás a Bethlen Gábor 
Alapítvány magyar kormánytól 
nyert támogatása révén. Szintén 
magyar kormánytámogatás révén 
átköltözhettünk a bölcsőde-óvo-
da program keretében ajándékba 
kapott új óvodaépületbe. Nincs 
felújítva a régi óvoda, illetve a 
Kós-épület, mindkettő vissza-
igénylés tárgya. Ezekről a szemlé-
lő is látja, hogy várják a sorukat. 
A tornakertben is változások tör-
téntek, egyházkerületi és magyar 
állami támogatásból fejlesztettük, 
és még folyamatban van.

Az egykori tanári lakásokat is 
sikerült visszaszerezni, felújítani...

A másik jó hír a Bethlen-utcá-
nak, a tanári lakásoknak a vissza-
szolgáltatása. Most zajlik az épü-
letek felújítása, az egyházkerület a 
kilakoltatás után nekifogott beru-
házni és turisztikai céllal újítja fel. 
Öröm nézni, hogy a kollégiumból 
a Sétatérre haladva szép belváros-
kép kezd kialakulni, az épületek 
szerzik vissza arculatukat. A leg-
utolsó, amit visszaszolgáltattak, a 
várban található Bethlen-kastély.

A Bethlen-kollégium kapcsán 
sokan a dicső múltról beszélnek, 
hogyan írná le a napjainkban 
működő iskolát?

Jobban szeretem azt mondani, 
hogy jövője van. Az a hely, ahol 
átmenthetünk, tanulhatunk és 
tartalommal tölthetjük meg. Meg 
kell találni minden olyan gyere-

ket, aki magyarul akar tanulni, 
nemcsak a szórványból, azokat is, 
akik esetleg a turizmust választa-
nák. Ahogy az elmúlt 400 évben is 
történt. Olyan oktatást kell bizto-
sítani számukra, amely megerősí-
ti őket abban, amiben jók. Akár a 
szakoktatás felvállalásával is. Az 
is fontos, hogy olyan román nyelv- 
és irodalomképzést biztosítsunk 
számukra, amit itthon kamatoz-
tathatnak. Jól fi zető állásokat Er-
délyben is lehet szerezni, ha az 
állam nyelvét beszéljük. Ez azt 
feltételezi, hogy tökéletesen kell 
tudni magyarul, ismerni a törté-
nelmünket és a szaktantárgyakat 
is el kell sajátítani, hogy majd a 
román nyelv ismeretével együtt 
„el tudjuk adni magunkat”. En-
nek az iskolának az is célja, hogy 
az itt tanuló diákok az erdélyi kö-

zösségünket gyarapítsák. Az évek 
folyamán a román szakos taná-
raink és diákjaink bizonyítottak, 
a nyolcadikos záróvizsgán vagy 
érettségin egyre jobb az átmenési 
arány románból. Még akkor is, ha 
azt mondják, Dél-Erdélyben nem 
nehéz tudni románul. Itt a legne-
hezebb, mert a gyerekek szórvány-
ból érkeznek, lehet, hogy mi tanít-
juk meg őket helyesen beszélni 
magyarul. De olyanok is vannak, 
akik a Székelyföldről, Partiumból 
vagy akár Kolozs megyéből ér-
kezve nem tudnak románul, őket 
is megtanítjuk. És van egy másik 
réteg, amely keveri a két nyelvet, 
sokan ugyanis vegyesházasságból 
érkeznek. Őket is szépen terelget-
jük jelezve: ha mindkét kultúrá-
ban otthon vannak, az a sokat 
emlegetett transzilvanizmusun-
kat növelheti. A kollégiumnak az 
elmúlt és az elkövetkezendő év-
tizedekben is az a feladata, hogy 
szakmailag és személyesen elége-
dett embereket tudjunk kiküldeni 
innen, akik megállják a helyük 
ott, ahova kerülnek.

Régen Máramarosszigettől Bu-
karestig érkeztek diákok Enyed re. 
Most mekkora területről jönnek?

Kolozs, Maros, Hargita megyé-
ből jönnek, de gyimesi és bákói 
csángóink is vannak. És nem csak 
a képző vonzza őket, a szakisko-
lánk is vonzónak bizonyult, van-
nak más megyéből diákok. Az 516 
diákból 104-en a bentlakásban 
nyertek elhelyezést, ezek fele más 
megyéből származik. Hétvégén 
is itt vannak, hiszen a bentlakás 
nagy erősségünk. Rájuk tudunk a 

legjobban hatni az alternatív, kul-
turális tevékenységek ajánlatával. 
Ez a másik erőssége a kollégium-
nak, amely közösséggé kovácsolja 
őket, sok tehetséget felszínre hoz. 
Olyan élményekkel távoznak, ame-
lyekről később kiderül: összetartó 
ereje volt annak, hogy táncoltak, 
kórusban énekeltek, néptánc- és 

színjátszócsoportban vettek részt. 
Ezeket azért is szervezzük, hogy 
ebben a közösségben szocializá-
lódjanak, ne a városban. A járvány 
miatt rendkívül hiányzik, hogy 
összeülhessünk, tevékenységeket 
szervezhessünk.

Milyen jellegű a szakképzés, és 
mire lehetne még igény?

A turisztika-közélelmezés szak-
irányba indultunk el, azóta akkre-
ditáltuk is. Nagy előrelépés, hogy a 
beiskolázási terveinkben szerepel-
het a pincérképzés, de a szakács-, 
illetve cukrászképzés is. Ezeket a 
14 év feletti generációnak tudjuk 
ajánlani, de felnőttképzésben is 
gondolkodunk, amely a borkultú-
ra felé irányul. 
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→ Határokat feszegető szabadságvágy: beszélgetés Székely Annamária Barcsay-díjas festőművésszel 
→ Elfelejtjük a karácsonyi disznóvágást? – Makkay József publicisztikája
→ Öntudatos női szolgálattevőire emlékezik a református egyház

Szőcs Ildikó igazgató huszonöt év múlva is gyerekzsivajjal tele
kollégiumot szeretne Nagyenyeden

A Bethlen Gábor Kollégium udvara. Példás helyi együttműködéssel sikerült mindent felújítani

→ A kollégiumnak az 
elmúlt és az elkövetke-
zendő évtizedekben is az 
a feladata, hogy szak-
mailag és személyesen 
elégedett embereket 
tudjunk kiküldeni innen, 
akik megállják a helyük 
ott, ahova kerülnek.
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