
2018.  SZEPTEMBER 6.,  CSÜTÖRTÖK A K T U Á L I S  1 5#iskolakezdés   #működésiengedély

H I R D E T É S

 

S Z É C H E L Y  I S T V Á N  

Ö t százalékra csökkent azok-
nak a Hargita megyei is-
koláknak és óvodáknak 

az aránya, amelyek egészségügyi 
engedély nélkül kezdik meg a 2018–
2019-es tanévet. A Hargita Megyei 
Népegészségügyi Igazgatóság a kö-
zelmúltban ellenőrzéseket végzett 
a megye 519 oktatási egységében, 
és közülük 493-nak megadták az 
egészségügyi működési engedélyt, 
csupán 26 nem kapta meg a jóvá-
hagyást – számolt be az eredmé-
nyekről Adrian Pănescu. A Hargita 
Megyei Prefektusi Hivatal szóvivője 
elmondta, az engedélyek megszer-
zéséhez szükséges feltételek tekinte-
tében tavaly óta sokat javult a hely-
zet, hiszen 2017 szeptemberében 
51 iskola és óvoda kezdte a tanévet 
egészségügyi engedély nélkül.

Tanévkezdésig tovább javulhat 
az arány

A népegészségügyi igazgatóság je-
lentése szerint a leggyakoribb hiá-

nyosságot a vezetékes víz hiánya je-
lenti az engedéllyel nem rendelkező 
oktatási intézményekben, amelyek 
többsége kis vidéki általános iskola 
vagy óvoda. Ezek egy részében még 
kerti vécét használnak, továbbá 
vannak olyanok, amelyekben már 
kiépítették az angolvécével ellátott 
mosdókat, ám az épületben még 
nincs vezetékes víz. Egyes taninté-

zetekben az ellenőrzés idején még 
zajlottak a korszerűsítési munká-
latok, sőt néhol jelenleg is dolgoz-
nak, ezért nem kaphatták még meg 
a népegészségügyi igazgatóság 
jóváhagyását – tudtuk meg Adrian 
Pănescutól. „Ezek megfelelnek a kö-
vetelményeknek, csak még zajlanak 

a munkálatok, utána folyamodnak 
engedélyért” – fogalmazott a pre-
fektusi hivatal szóvivője. Némelyik 
iskolában csak kisebb technikai jel-
legű probléma akadályozza az en-
gedély megszerzését. Ilyen például 
a vaslábi, ahol új mosdót építettek, 
de a lány- és fi úvécé bejárata közös, 
csak utána válik szét a helyiség. Az 
új bejárat kialakítása után az az is-
kola is megkapja a működési enge-
délyt. „Van olyan eset is, hogy az 
iskolaépület fel van újítva, megol-

dották a vízellátást, de az engedélyt 
csak ezután fogják kérni, mert még 
várják a vízpróbák eredményeit.”

A fűtéssel sem lesz gond

Az iskolák és óvodák a kisebb-na-
gyobb felújítások elvégzéséhez, a 
tanévkezdést megelőző fertőtlení-
tésekhez, illetve a téli tüzelő be-
szerzéséhez is sok segítséget kap-
tak az önkormányzatoktól. Ahol az 
iskoláknak nincs rá lehetősége, ott 

a polgármesteri hivatal biztosítja 
a fűtőanyagot vagy fi nanszírozza 
a megvásárlását. „A polgármesteri 
hivatalok jelentései alapján készült 
adatbázis szerint nem lesz külö-
nösebb gond ebben az évben a fű-
téssel sem” – mondta a prefektusi 
hivatal szóvivője.

Kevés iskola küzd hiányosságokkal
Tavalyhoz képest felére csökkent az egészségügyi engedéllyel nem rendelkező tanegységek száma

• Közel félezer gyermek 
utazik el Budapestre, 
hogy részt vegyen a 
dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány létrejöttének 25. 
évfordulójára szervezett 
jubileumi programsoroza-
ton. A gyermekek együtt 
énekelhetnek majd ne-
ves előadókkal, köztük 
Presser Gáborral, Pintér 
Bélával és a Republik 
együttessel. Az esemény-
ről Böjte Csaba testvért 
kérdeztük.

M O L N Á R  M E L I N D A

„A Jobb velünk a világ! elneve-
zésű rendezvényen, néhány 

ezer ember jelentében szeretnénk 
megköszönni alapítványunk ne-
gyedszázadát mindazoknak, akik 
segítettek. Nem merném kiszámol-

ni, hogy a huszonöt év alatt hány li-
ter vizet fogyasztottunk el, mennyi 
levest főztünk, hány fogkefét hasz-
náltak el gyermekeink. Létszük-
ségleteinket emberek jósága adta 
össze. Az irántuk érzett ragaszko-
dást szeretnénk gyermekeinkkel 
kifejezni.

Nem csak kérés, hála is van. Há-
la, amely nagyon szép evangéliumi 
üzenet – ennek szeretnénk hangot 
adni. Munkatársaim közül is sze-
retnék majd néhányat kiemelni. Az 
egyik nevelőnőt, aki a kezdetektől 

nálunk dolgozik, és eddig három-
száz gyermeket nevelt fel, illetve azt 
a jótevőnket, aki társaival évente 
egy hetet arra áldoz, hogy minden 
gyermekünk csizmáját megtöltse 
Mikulás-ajándékokkal. De a köszö-
net mindazoknak szól, akik mások 
gyermekét befogadják.”

Az alapítvány működése óta nem 
volt arra példa, hogy ennyi gyerme-
kük egy helyen legyen – mondta 
elérzékenyülve Csaba testvér. So-

kaknak a nyáron készült el az első 
útlevele, most lépik át életükben 
először az országhatárt. A gyerekek 
nagyon készülnek, saját készítésű 
ajándékokat is visznek.

Szeptember 13-án a Papp László 
Budapest Sportarénában az ala-
pítvány gyermekeivel fellép Sziko-
ra Róbert, az EDDA, Oláh Ibolya, 
Presser Gábor, és még sokan mások 
– együtt mutatva meg, hogy jobb 
velük a világ.

Jobb velük a világ

Az iskolák és óvodák döntő 
többsége már az előírásoknak 
megfelelő mosdóval rendelkezik

▴  F O T Ó :  K R I S T Ó  R Ó B E R T

Több generáció növekedett fel 
a Szent Ferenc Alapítvány óvó 
szeretetében

▴  FOTÓ: 
ARCHÍV -  BALÁZS KATALIN

• Hargita megyében az oktatási intézmények 
többsége rendelkezik egészségügyi működési 
engedéllyel. Az iskolák és óvodák mindegyiké-
ben elkezdődhet a tanítás szeptember 11-én, 
az éves egészségügyi engedélyhez szükséges 
feltételeket főként a kisebb vidéki intézmények 
nem teljesítették.

Egyes tanintézetekben 
az ellenőrzés idején 
még zajlottak a 
korszerűsítési 
munkálatok, sőt néhol 
jelenleg is dolgoznak.




