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SZÉCHELY ISTVÁN

Öt százalékra csökkent azoknak 
a Hargita megyei iskoláknak 
és óvodáknak az aránya, ame-

lyek egészségügyi engedély nélkül 
kezdik meg a 2018–2019-es tanévet. 
A Hargita Megyei Népegészségügyi 
Igazgatóság a közelmúltban ellenőr-
zéseket végzett a megye 519 oktatá-
si egységében,  és közülük 493-nak 
megadták az egészségügyi működé-
si engedélyt, csupán 26 nem kapta 
meg a jóváhagyást – számolt be az 
eredményekről Adrian Pănescu. A 
Hargita Megyei Prefektusi Hivatal 
szóvivője elmondta, az engedélyek 
megszerzéséhez szükséges feltételek 
tekintetében tavaly óta sokat javult a 
helyzet, 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, ahol már kiépítet-
ték az angolvécével ellátott mosdó-
kat, ám az épületben még nincs ve-
zetékes víz. Egyes tanintézetekben 
az ellenőrzés idején még zajlottak a 
korszerűsítési munkálatok, sőt né-
hol jelenleg is dolgoznak, ezért nem 
kaphatták még meg a népegész-
ségügyi igazgatóság jóváhagyását 
– tudtuk meg Adrian Pănescutól. 
„Ezek megfelelnek a követelmé-
nyeknek, csak még zajlanak a mun-
kálatok, utána folyamodnak enge-

délyért”  – fogalmazott a prefektusi 
hivatal szóvivője. Némelyik iskolá-
ban csak kisebb technikai jellegű 
probléma akadályozza az engedély 
megszerzését. Ilyen például a vas-
lábi, 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 iskola 
is megkapja a működési engedélyt. 
„Van olyan eset is, hogy az iskola-

épület fel van újítva, megoldották a 
vízellátást, de az engedélyt csak ez-
után 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 
megvásárlását. „A polgármesteri 
hivatalok jelentései alapján készült 
adatbázis szerint nem lesz különö-
sebb gond ebben az évben a fűtéssel 
sem” – mondta a prefektusi hivatal 
szóvivője.

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

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

F Ü L ÖP -S Z É K E LY B O T ON D

H at pár védőcsizmát, tizenkét 
pár kesztyűt, három övet és 
öt sisakot vásárolhattak a 

bögözi lánglovagok a Hargita Megye 
Tanácsa által közzétett pályázatnak 
köszönhetően – fejtette ki Szígyártó 
János Attila, a csapat vezetője. „Na-
gyon fontosak ezek a felszerelések, 
hiszen a tűzoltók testi épsége múlhat 
rajtuk egy-egy bevetésen” – fogal-
mazott. Mint mondta, vannak ugyan 
saját felszereléseik, ám azok egy ré-

sze már elavult, és több meg is ron-
gálódott a különböző akciók során, 
így jól jönnek a modern, nagyobb 
biztonságot nyújtó eszközök.

Kell a segítség

„Az önkéntes tűzoltókat a becsü-
letesség és a tenni akarás hajtja, 
saját idejüket nem sajnálva mindig 
ott vannak, ha baj van” – jelentette 
ki Szilágyi Ferenc bögözi alpolgár-
mester. Rámutatott, a felkészültség 
és a tudás nem mindig elegendő 
ahhoz, hogy részt vegyenek a beve-
téseken, ehhez jó felszerelésekre is 
szükség van. Hangsúlyozta, ebben 

próbál segíteni a polgármesteri 
hivatal is, ám az alacsony költség-
vetés miatt sokszor külső források 
bevonására is szükség van. Ilyen-
kor jönnek jól a hasonló pályázati 
lehetőségek. Hozzátette, büszke, 
hogy ilyen egyesület tevékenyke-
dik községükben, hiszen nekik 
köszönhetően a lakosok nagyobb 
biztonságban érezhetik magukat.

KOVÁC S E S Z T E R

A közösségi hálón indult a 
szócsata, majd tettleges-
ségig fajult: tegnap délben 

Szé kelyudvarhelyen, az 1918. decem-
ber 1. utcában, a bevásárlóközpont 
szomszédságában két férfi  vereke-
dett össze. A helyszínre az állami és 
a helyi rendőrség, illetve a csendőr-
ség is kiszállt.

A konfl iktus „első felvonása” 
kedden délelőtt történt, ugyanott 
– mondta el lapunknak László Sza-
bolcs, a helyi rendőrség vezetője. B. 
B. és P. R.  egy Facebook-bejegyzés 
miatt veszett össze, a helyi rendőrö-
ket a járókelők értesítették. „Mindkét 

férfi t beszállítottuk székhelyünkre, 
ahol rongálásért és testi sértésért bír-
ságot róttunk ki rájuk, majd ügyüket 
továbbadtuk az állami rendőrség-
nek” – sorolta László Szabolcs.

A folytatás azonban nem maradt 
el, tegnap délelőtt olyannyira elfajult 
a helyzet, hogy P. R.-t a rendőröknek 
kellett ártalmatlanítaniuk. „A férfi t 
mentő szállította kórházba, ahol 
beszámíthatóságát vizsgálják meg, 
ugyanis  mindkét napon beszéde és 
viselkedése is nagyon zavart volt. 
Az eredmény függvényében járunk 
majd el az ügyben” – summázott a 
helyi rendőrség vezetője.

Új felszereléseket vásároltak Kétszer is 
összeverekedtek• Több olyan felszerelés 

megvásárlásáért pályá-
zott sikeresen a Bögözi 
Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület, amelyek elenged-
hetetlenek ahhoz, hogy 
megfelelően végezhes-
sék munkájukat.

Az iskolák és óvodák döntő 

többsége már az előírásoknak 

megfelelő mosdóval rendelkezik

▾   F OT Ó : V E R E S N Á N D O R

A Bögözi Önkéntes Tűzoltó Egye-

sület köszönetét fejezi ki Hargita 

Megye Tanácsának a felszerelé-

sek megvásárlásához nyújtott 

10 500 lejes támogatásért.

• F I Z E T E T T H I R D E T É S

Összesen ötvenegy önkéntes 

tűzoltó tevékenykedik Bögözben

▴   F OT Ó : B A R A B Á S Á KOS

Mentővel szállították kórházba 

az agresszív férfit

▾   F OT Ó : B A R A B Á S Á KOS




