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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

ORSZÁGSZERTE ELLENŐRZÉSEKET TART A KATASZTRÓFAVÉDELEM A LENGYELORSZÁGI TRAGÉDIA UTÁN

Rászabadultak a hatóságok a szabadulószobákra
A lengyelországi katasztrófa után 
mélyreható ellenőrzésekbe kezdett 
Románia-szerte a katasztrófavéde-
lem. Főként a tűzvédelmi előírások 
betartását veszik górcső alá.

 » BÁLINT ESZTER

F eltérképezi a katasztrófavédelmi fel-
ügyelőség a romániai szabadulószo-
bákat, és egyúttal ellenőrzi is azokat 

– válaszolta a Krónika megkeresésére az 
Országos Katasztrófavédelmi Főfelügye-
lőség (IGSU) sajtóirodája, amelyhez a len-
gyelországi tragédia után fordultunk kér-
déseinkkel. Mint ismeretes, január elején 
öt tinédzserkorú lány vesztette életét, egy 
férfi  pedig megsebesült egy szabaduló-
szobában kitört tűzvész következtében az 
észak-lengyelországi Koszalinban. Mint a 
lapunknak adott hivatalos válaszból ki-
derül, Romániában nincs kimondottan a 
szabadulószoba-típusú játékokra vonat-
kozó szabályozás, azoknak a 2006/307-es 
számú tűzvédelmi előírásoknak kell meg-
felelniük. A jelenleg zajló ellenőrzések 
során így azt vizsgálják, hogy ezek a he-
lyiségek rendelkeznek-e engedélyekkel, 
tűz- és munkabiztonsági szempontból 
megfelelnek-e az előírásoknak, sürgőssé-
gi esetben rögtön ki tudnak-e menekülni 
a játékosok, illetve rendelkezésre állnak-e 
az elsősegélynyújtáshoz elengedhetetlen 
kellékek. Amennyiben problémát ész-

lelnek, a katasztrófavédelem illetékesei 
pénzbírságot róhatnak ki, de elrendelhe-
tik a szabadulószobák bezárását is.

Lénárt Zoltán, a Nagyváradon és Te-
mesváron is szabadulószobát üzemeltető 
Exitgames Kft . alapítója megkeresésünkre 
megerősítette az ellenőrzések tényét: mint 
mondta, náluk mindkét helyszínen volt 
már ellenőrzés, megfeleltek a tűzvédelmi 
előírásoknak, így tovább működtethetik a 
szabadulószobákat. Kérdésünkre elmond-

ta, az ellenőrök fő elvárása az volt, hogy 
maga a tér ne legyen zárt, továbbá azt vet-
ték górcső alá, hogy veszély esetén azon-
nal nyílik-e az ajtó, létezik-e kivilágított, 
egyértelmű menekülési útvonal, a kábelek 
megfelelően el vannak-e rejtve. Emellett a 
teljes dokumentációt is átnézték.

Egy szabadulószobákat üzemeltető 
cso portban megosztott bejegyzésekből 
ugyanakkor Lénárt Zoltán úgy tudja, igen 
kemény ellenőrzések zajlanak Bukarest-

ben is. Az egyik vállalkozó például arról 
számolt be, hogy a katasztrófavédelmisek 
előírták neki, hogy az ajtók semmilyen 
módon nem lehetnek zárva, még a belső 
ajtóknak is nyitva kell lennie, ami „tulaj-
donképpen az alapkoncepción, a játék 
lényegén változtatna”. Persze – tette hoz-
zá – van sok olyan pálya is, ahol az ajtót 
kívülről kulccsal zárják, és a játékosok-
nak a játék végére a kulcs másolatát kell 
megtalálniuk. „Ez véleményem szerint 
rettenetesen veszélyes, hiszen ha játék 
közben történik valami, a játékosok nem 
tudnak kimenekülni. Feltehetően ez tör-
tént Lengyelországban is” – mutatott rá a 
szakember.

A lapunknak nyilatkozó vállalkozó 
amúgy örül az intézkedéssorozatnak, „hi-
szen a komolytalanul összeállított pályá-
kat üzemeltető cégek vagy rendbe hozzák 
a rendszerüket, vagy bezárnak, ami min-
denképpen javítja a szabadulószobákba 
vetett bizalmat”. Megnyugtatónak nevez-
te egyúttal, hogy ők megfeleltek az elvá-
rásoknak.

Mint ismert, a szabadulós játék (más 
néven: szabadulószoba, kijutós játék, an-
golul: Real Escape Game) egy próbatétel, 
melyben a résztvevőknek meghatározott 
időn belül logikai vagy ügyességi felada-
tok segítségével kell kijutniuk egy szobá-
ból vagy szobarendszerből. Magyarorszá-
gon feltehetően 2011-ben jött létre az első 
szabadulószoba, nálunk 2012-ben nyílt az 
első Nagyváradon.
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Fő a biztonság. Szigorúan ellenőrzi a szabadulószobákat a katasztrófavédelem

Eltörölt tanügyi egyenlőtlenség Kolozs megye nem adja fel a harcot
 » MOLNÁR RAJMOND

Mindeddig csak a férfi  oktatóknak volt 
lehetőségük megtartani végleges ál-

lásukat hatvanöt éves kor felett, egy új 
tanügyminiszteri rendelet értelmében 
azonban idéntől a női pedagógusok is 
élhetnek ezzel a lehetőséggel. Ecaterina 
Andronescu oktatási miniszter módosí-
totta a tanári mobilitás módszertanát, az 
erről szóló rendelkezés január 9-én jelent 
meg a Hivatalos Közlönyben. Eszerint a 
nyugdíjkorhatár elérése után még három 
évvel, tehát 68 éves korukig hosszabbít-
hatják meg munkaszerződésüket a női 
pedagógusok. 

Görbe Péter, Hargita megye főtanfel-
ügyelője érdeklődésünkre közölte, az új 
rendelkezés úgymond egységesít, lénye-
ge, hogy a férfi  és a női pedagógusok is 
68 éves korukig tarthatják meg állásukat. 
Eddig ugyanis erre csak a férfi  oktatóknak 
volt lehetőségük, mivel a hatályos rendel-

kezések szerint ők később érték el a nyug-
díjkorhatárt. A főtanfelügyelő elmondta, 
az új rendelkezés vélhetően azért szüle-
tett, mert nemrég néhány női oktató pert 
indított, mivel szerintük diszkrimináció 
érte őket férfi  kollégáikkal szemben a ta-
nítási idő meghosszabbítására vonatko-
zóan. Görbe Péter kérdésünkre kifejtette, 
amennyiben egy tanár ténylegesen nyug-
díjba vonul, viszont a szakemberhiány 
miatt a szükség úgy kívánja, hogy tovább-
ra is tanítson, abban az esetben nem tart-
hatja meg végleges állását. Az Európai 
Unió statisztikai hivatalának (Eurostat) 
kimutatása szerint 2013–2016 között a ro-
mániai általános iskolákban szinte meg-
duplázódott a 65. életévüket betöltött, 
nyugdíjas korú pedagógusok száma. Míg 
2013-ban 718-an tanítottak, 2016-ra már 
1333-ra emelkedett a számuk. A középis-
kolai oktatásban több mint kétszeresé-
re nőtt ez az arány az említett három év 
alatt, 406-ról 959-re.

 » BÁLINT ESZTER

Továbbra is bízik abban a Kolozs megyei 
önkormányzat, hogy a saját kezébe 

tudja venni a regionális sürgősségi kórház 
megépítését. Mint a közgyűlés sajtóosztálya 
tájékoztatott, azt a választ kapták nemrég 
Corina Crețu regionális politikákért felelős 
biztostól, hogy a megyei tanács kérheti a 
kormánytól: hivatalosan jogosítsa fel a kór-
házépítési pályázat benyújtására, ezzel az 
önkormányzat használhatná fel a rendel-
kezésre álló európai forrásokat, és nem az 
egészségügyi minisztérium. Alin Tișe, a me-
gyei önkormányzat elnöke ennek apropó-
ján úgy nyilatkozott, a következő tanácsü-
lésen kérni is fogja a képviselő-testületet, 
fogalmazzák meg erre vonatkozó kérésüket 
a kormány felé. Azt szeretné, ha az ügyben 
egységesen lépnének fel, hisz „az egész-
ségnek nincs politikai színezete”. Ugyan-
akkor Tișe azt szeretné, ha az északnyugati 
fejlesztési régió többi megyei közgyűlése is 

támogatná a célt. A megyei tanács közlemé-
nye leszögezi, „erről a projektről nem mon-
danak le függetlenül attól, milyen politikai 
nehézségek merülnek fel a kormánnyal való 
kapcsolatukban”. Kérdéses viszont, hogy 
mit lép majd erre a kormány, Sorina Pintea 
egészségügyi miniszter ugyanis november 
végén leszögezte, a szaktárca fogja meg-
építeni a kolozsvári regionális sürgősségi 
kórházat. Ezt megelőzően a Kolozs megyei 
önkormányzat jelezte, átvenné a sürgősségi 
regionális kórház megépítésének projektjét 
az egészségügyi minisztériumtól, hogy le-
hívja a jelenleg zajló európai uniós költség-
vetési ciklusban erre a célra rendelkezésre 
álló anyagi erőforrásokat, és megkezdhesse 
a kivitelezést, Alin Tișe, a megyei közgyű-
lés elnöke a témában kéréssel fordult az 
Európai Bizottság regionális politikákért 
felelős igazgatóságához, valamint a román 
fejlesztési minisztérium keretében működő, 
a Regionális Operatív Programokért felelős 
menedzsmenthatósághoz is.




