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Idén országosan csaknem 1500 
tanintézetnek okoz gondot a 
működési engedély megszerzése 
a vezetékes víz és beltéri mosdó 
hiánya miatt. A hatóságok ideig-
lenes megoldásokat keresnek az 
utolsó métereken a szeptemberi 
tanévkezdés előtt. Kovászna 
megyében a tanintézetek mint-
egy tíz százaléka küzd hasonló, 
illetve a tűzvédelmi előírásokból 
adódó problémákkal, de ez az 
arány jónak számít az országos 
átlaghoz képest.

 » BÍRÓ BLANKA

Péntekig kell beszámolniuk a 
prefektusoknak, a közegészség-
ügyi, illetve a sürgősségi helyze-

tekért felelős megyei hatóságoknak 
azoknak a tanintézeteknek az állapo-
táról, amelyek valamilyen oknál fog-
va nem rendelkeznek működési en-
gedéllyel. Az átfogó helyzetjelentést 
Mihai Fifor ügyvivő belügyminiszter 
kérte a hét elején, mivel nem sokkal 
a tanévkezdés előtt országszerte több 
száz olyan oktatási intézményről tud-
ni, amely „papíron” nem nyithatná 
meg kapuit szeptember 9-én. A tűzvé-
delmi előírások be nem tartásán túl a 
legfőbb gond továbbra is a vezetékes 
víz, a mosdó és a csatornázás hiánya. 
Fifor arra kérte a megyei hatóságokat, 
összesítsék a problémákkal küszködő 
tanintézeteket, ugyanakkor jelezzék, 
hogyan tudják megoldani az ivóvízel-
látást, illetve az illemhely-létesítést.

Mobil mosdókat ajánlanak
Az alapvető szolgáltatások hiánya 
régóta fejtörést okoz számtalan 
– túlnyomórészt vidéki – óvodá-
ban és iskolában, a felzárkóztatás 
pedig lassú ütemben halad. Idén 
februárban Ecaterina Andronescu 
akkori oktatási miniszter egy par-
lamenti interpellációra adott vá-

laszában kijelentette, országszerte 
csaknem 1500 iskolában nincs bel-
téri mosdó, meleg víz és csatorná-
zás. Hozzátette, a tanügyi tárca 
idén 65 millió lejt fordít az alapvető 
szolgáltatások biztosítására. And-
ronescu kifejtette, a támogatás az 
önkormányzatokhoz jut, amelyek 
csakis célirányosan használhatják 
fel az összegeket. A volt tárcave-
zető a mobil mosdóként szolgáló 
konténerek beszerzését tartotta 
a leggyorsabb ideiglenes megol-
dásnak, amíg elkészülnek a belső 
munkálatokkal.

Az átlagnál kevesebb gond 
Kovászna megyében
Az országos helyzethez viszonyítva 
jól áll Kovászna megye: miközben 
vannak olyan megyék, ahol a tanin-
tézetek százainak nincs tűzvédelmi 
vagy közegészségügyi engedélye, 
Háromszéken tíz százalék körül van 
ezek aránya. Kiss Imre, Kovászna 
megye főtanfelügyelője elmondta, 
a megyében 309 tanintézetben kez-
dődik meg szeptember 9-én a tanév, 

ezek összesen 400 épülettel rendel-
keznek. Az összesítések szerint 56 
épületnek nincs tűzvédelmi engedé-
lye, és 20 tanintézet nem rendelke-
zik közegészségügyi jóváhagyással. 
Tavaly óta csupán két problémás 
épület esetében sikerült megszerez-
ni a tűzvédelmi engedélyt, mert „ez 
egy hosszadalmas és költséges folya-
mat”. Minden esetben elindították 
az eljárást: van, ahol csak egy irat-
csomót, a menekülési útvonalat kell 
jóváhagyni, de bizonyos esetekben 
nagyobb befektetésre van szükség, 
külső tűzvédelmi lépcsőt kell építe-
ni, vagy át kell alakítani az épület 
szerkezetét. Ugyanakkor pánikra 
nincs ok, ezekben az épületekben 
sincsenek veszélyben a gyerekek – 
szögezte le Kiss Imre.

Húsz tanintézet nem rendelke-
zik közegészségügyi engedéllyel, de 
mindegyik problémára van meg-
oldás, rövid vagy hosszabb távon 
megteremtik a megfelelő körülmé-
nyeket. Bölönben például a teljesen 
új építésű óvodának nem történt meg 
az átvétele, így engedély sincs, több 

TOVÁBBRA IS GONDOT OKOZ AZ ALAPVETŐ HIGIÉNIAI SZOLGÁLTATÁSOK HIÁNYA A VIDÉKI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

A romániai tanügy „mosdatlan” oldala

Nem mindenkinek adatik meg. Országszerte több száz tanintézet nem rendelkezik vezetékes vízzel, beltéri mosdóval
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faluban pedig van ugyan felszerelt 
mosdó és illemhely, de a vezeté-
kes víz nem iható. Kiss Imre azt 
javasolta, átmeneti megoldásként 
vásároljanak vízadagoló automatá-
kat. Négy településen van még kerti 
vécé: Erősdön, Előpatakon, Heté-
ben és Zabolán. Ezek a júniusban 
megjelent 363-as kormányhatáro-
zat alapján pénzt kapnak mosdók 
és illemhelyek megépítésére. Kiss 
Imre emlékeztetett, hogy a kor-
mányhatározattal az országban 858 
tanintézetnek biztosítanak költség-
vetési forrást mellékhelyiség-épí-
tésre. Ecaterina Andronescu még 
miniszterként azt nyilatkozta, ezek 
iskolakezdésig meg is épülnek, ám 
a folyamat nem ilyen egyszerű: a 
pénzt az önkormányzatok kapják, 
közbeszerzést kell kiírniuk, terve-
zőt, kivitelezőt kell keresniük. Így 
valószínű, hogy az év végéig sem 
készülnek el az illemhelyek. Kiss 
Imre úgy véli, Háromszéken általá-
ban megfelelőek a körülmények, az 
önkormányzatok igyekeznek jó gaz-
dái lenni a tanintézeteknek.

 » A tanügy-
minisztériumtól 
érkező pénzt az 
önkormányzatok 
kapják, közbe-
szerzést kell ki-
írniuk, tervezőt, 
kivitelezőt kell 
keresniük. Így 
valószínű, hogy 
az év végéig sem 
készülnek el az 
illemhelyek.

 » KRÓNIKA

Marosvásárhely polgármestere be-
jelentette, hogy kezdeményezni 

fogja a római katolikus gimnázium 
épületének újraállamosítását, amely 
jelenleg a katolikus egyház tulajdo-
nában van. Dorin Florea csütörtökön 
közölte: minden szükséges jogi lépést 
megtesznek, hogy az ingatlan kerüljön 
vissza a város tulajdonába. Az elöljáró 
azzal vádolta meg az egyházat, hogy 
nem tartotta tiszteletben a bérleti szer-
ződést, és hogy minden tanévkezdet 
elején „megzsarolja” az önkormány-
zatot. A polgármester nem fejtette ki, 
hogy konkrétan mivel vádolja az egy-
házat, illetve mivel sértette meg a bér-
leti szerződést. A gyulafehérvári római 
katolikus érsekség az Erdélyi Római 
Katolikus Státus Alapítványon keresz-
tül 2004-ben kapta vissza a kommu-
nizmus idején államosított ingatlant, 

amelyben jelenleg a román tannyelvű 
Unirea Líceum és a magyar tannyelvű 
II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus 
Gimnázium működik.

Holló László, az Erdélyi Római Kato-
likus Státus Alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke az MTI-nek az előzmények-
ről elmondta: az egyház már 2017-ben 
egyoldalúan felbontottnak nyilvání-
totta a szerződést, hiszen három olyan 
cikkelyt is megsértett az önkormány-
zat, ami maga után vonja a szerződés 
felbontását. Emlékeztetett, hogy ezt a 
polgármester nem fogadta el, így ta-
valy is folytatták a tárgyalásokat, de 
ezek is sikertelenül végződtek. Kifejtet-
te, hogy a tavalyi év elején az építkezé-
si felügyelet megvizsgálta a főépületet, 
amelyben a román tannyelvű közép-
iskola működik, és megállapították, 
hogy az ingatlan nem biztonságos, 
ezért az alapítvány közölte: nem vállal 
felelősséget a tanárok és diákok testi 

épségéért, és kérték, biztosítson az ön-
kormányzat megfelelő ingatlant. Ezt 
követően az önkormányzat júliusban 
olyan javítási munkálatokat kezdemé-
nyezett az épületben, amelyre bérlő-
ként az egyház megkérdezése nélkül 
nem lett volna joga, ezért az egyház 
büntetőjogi feljelentést tett az illeté-
kes intézményeknél az önkormányzat 
ellen, és bíróságon is kezdeményezte a 
szerződés felbontását.

Holló László elmondta: normális 
esetben az önkormányzat nem perel-
hetné vissza az ingatlant, de fel van-
nak készülve bármire, és emlékezte-
tett a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó 
Kollégium esetére, amelynek épülete 
bírósági eljárás révén került vissza 
a helyi önkormányzat tulajdonába, 
miután a román állam a rendszer-
változás után visszaszolgáltatta azt 
a református egyháznak. Emlékezte-
tett, hogy a gyulafehérvári érsekség 

Erdélyben összesen hét főgimnázium 
épületét igényelte vissza, ezek közül 
négyet visszakaptak, beleértve a ma-
rosvásárhelyit, hármat pedig elutasí-
tottak, de jelenleg még peres eljárás 
alatt vannak.

A polgármester azt követően nyilat-
kozott a katolikus iskola épületéről, 
hogy a helyi önkormányzatban éles 
vitát váltott ki a költségvetés-kiigazí-
tás, amelyet úgy fogadott el a magyar 
többségű önkormányzat, hogy a pol-
gármester szerint számos kiadási tételt 
csökkentettek, így az iskolaépületek 
felújítása, a szemétszállítás és más 
egyéb fontos szolgáltatások ellehetet-
lenülnek. Ezzel szemben az RMDSZ 
szerint csak olyan protokollköltsége-
ket és egyéb kiadásokat csökkentettek, 
amelyek nem létfontosságúak a város 
számára, s ezt azért tették, hogy meg-
akadályozzák a város további eladóso-
dását.

Florea újraállamosítaná a marosvásárhelyi katolikus iskola épületét

 » Az elöljáró 
azzal vádolta 
meg az egyhá-
zat, hogy nem 
tartotta tiszte-
letben a bérleti 
szerződést, és 
hogy minden 
tanévkezdet 
elején „megzsa-
rolja” az önkor-
mányzatot. 




