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A tanügy „mosdatlan” oldala

Továbbra is gondot okoz az alapvető higiéniai szolgáltatások hiánya
• Országosan csak-

nem 1500 tanintézetnek okoz gondot a
működési engedély
megszerzése a vezetékes víz és beltéri
mosdó hiánya miatt.
A hatóságok ideiglenes megoldásokat
keresnek az utolsó
métereken a szeptemberi tanévkezdés
előtt.

Templombúcsú
Csíkszeredában
A gyulafehérvári főegyházmegye egyetlen Szent Ágoston
tiszteletére szentelt templomának búcsúját elővételezetten
vasárnap tartják. Az ünnepi
szentmise, amelynek főcelebránsa Tamás József püspök
lesz, 12.30 órakor kezdődik.

Állatkerti ünnep

BÍRÓ BLANKA, SZÉCHELY ISTVÁN

A

mai napig kell beszámolniuk a prefektusoknak, a
közegészségügyi, illetve
a sürgősségi helyzetekért felelős
megyei hatóságoknak azoknak a
tanintézeteknek az állapotáról,
amelyek valamilyen oknál fogva
nem rendelkeznek működési engedéllyel. Az átfogó helyzetjelentést Mihai Fifor ügyvivő belügyminiszter kérte a hét elején, mivel
nem sokkal a tanévkezdés előtt
országszerte több száz olyan oktatási intézményről tudni, amely
„papíron” nem nyithatná meg kapuit szeptember 9-én. A tűzvédelmi 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 ivóvízellátást,
illetve az illemhely-létesítést.

• RÖVIDEN

Mobil mosdókat ajánlanak

nerek beszerzését tartotta a leggyorsabb ideiglenes megoldásnak, amíg
Az alapvető szolgáltatások hiánya elkészülnek a belső munkálatokkal.
régóta fejtörést okoz számtalan –
túlnyomórészt vidéki – óvodában Székelyföldön nem rossz a helyzet
és iskolában, a felzárkóztatás pedig
lassú ütemben halad. Februárban A székelyföldi megyék az országos
Ecaterina Andronescu akkori oktatá- átlagnál lényegesen jobban állnak
si miniszter egy parlamenti interpel- a vezetékes vízzel és angolvécékkel
lációra adott válaszában kijelentette, ellátott iskolai illemhelyek tekinországszerte csaknem 1500 iskolá- tetében, derült ki még tavasszal,
ban nincs beltéri mosdó, meleg víz amikor a téma kapcsán részletes
és csatornázás. Hozzátette, a tanügyi
anyagot készítettünk. Az akkori
tárca idén 65 millió lejt fordít az alap- hivatalos adatok szerint Hargita
vető szolgáltatások biztosítására.
megyében mindössze hat oktatási
Andronescu kifejtette, a támogatás egységben működött még kerti véaz önkormányzatokhoz jut, amelyek cé, ez azonban még kevesebb épücsakis célirányosan használhatják letet jelent, ugyanis két egységnek
fel az összegeket. A volt tárcavezető számolják, ha iskola és óvoda is műa mobil mosdóként szolgáló konté- ködik az adott tanegységben. Ezek

Kinti illemhely az egyik iskola
udvarán. Országszerte több mint
ezer iskolában várnak beruházásra
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főként félreesőbb településeken található kis falusi iskolák és óvodák.
Békástanya az egyik ilyen település. A közegészségügyi igazgatóság
adatai szerint Hargita megyében a
békástanyain kívül még négy olyan
oktatási egység van, amely csak
kerti vécével rendelkezik. A Bélbor
községhez tartozó Rakottyás kis létszámú iskolájában és óvodájában, a
kászonfeltízi iskolában, valamint a
jakabfalvi általános iskolában nincsenek még angolvécés mosdók.

Egésznapos rendezvénnyel
ünneplik az 55 éve alapított marosvásárhelyi állatkertet pénteken. A köszöntések során az
egybegyűltekhez szól többek
között a város polgármestere,
Dorin Florea. De Máté Csaba, a
Romániai Állatkertek Szövetségének elnöke, valamint Pavel
Dumitru, az állatkert jelenlegi
igazgatója is felszólal. 11.45
órától megnyitják az Állatkerti
pillanatképek című kiállítást,
amelyen azokat a fényképeket
lehet látni, amelyeket a látogatók készítettek és küldtek be.
12 órakor egy vezetett séta lesz
a marosvásárhelyi állatkertben,
amelyhez bárki csatlakozhat.
A belépés egész nap díjmentes. A maga negyvenhektáros
területével jelenleg a marosvásárhelyi állatkert az ország
legnagyobbja, s igazi különlegessége, hogy az országban
egyedül itt van elefánt és
zsiráf. Az egykori, egyhektáros
parkot Rend László alakította
igazi állatkertté, őt tartják a
megalapítójának. 1977-től
utóda, Bereczki Boldizsár, aki a
jelenlegivé bővítette a létesítményt. 1978-ban elkészült a
trópusi ház, 1986-ban a tigrisek
és medvék háza, 1989-ben
befejeződött a majomház és az
amfiteátrum építése. Majd Kopacz András igazgatósága alatt
is több uniós pályázatot nyert
el az állatkert, s így épültek az
újabb létesítmények.

Alacsony részvétel a magyar írásbelin
• Négyszáznál is kevesebben pótérettségiztek magyar

nyelv és irodalomból a három székelyföldi megyében
csütörtökön. A román írásbelivel ellentétben a résztvevők többsége nem azért kényszerült pótérettségizni magyar nyelv és irodalomból, mert a nyár eleji érettségin
megbukott ebből a tantárgyból.
SZÉCHELY ISTVÁN

A

magyar írásbelire korábban
beiratkozó 152 fiatal közül 121
ment el vizsgázni csütörtökön Hargita megyében. Amint azt Sipos István, a pótérettségi megyei vizsgabizottságának az alelnöke közölte,
nem voltak fennakadások a vizsga
lebonyolításában és kizárni sem
kellett arról senkit. Magyar nyelv
és irodalomból sokkal kevesebben

kényszerültek pótérettségizni, mint
románból, és a két vizsgát összehasonlítva, különbség az is, hogy
a magyar írásbeli résztvevőinek a
nagy része nem azért pótérettségizett, mert az érettségin megbukott
ebből a tantárgyból, hanem azért,
mert nem tudta befejezni időben
a tizenkettedik osztályt, vagy az
érettségin a magyar írásbeli vizsgán elért alacsony jegyén kívánt
javítani – tudtuk meg a pótérettségi megyei vizsgabizottságának
az alelnökétől.

Mintegy 180-an vizsgáztak
Maros megyében a pótérettségi
második vizsganapján, és amint
arról Illés Ildikó, Maros megyei főtanfelügyelő-helyettes elmondta,
nem volt fennakadás az írásbeli
lebonyolításában és kizárás sem
történt. A korábbi évek tapasztalatai alapján megjegyezte, ezen a
vizsgán nem is szoktak előfordulni
problémák.
Hasonlóan csendes körülmények
között zajlott Kovászna megyében
is a pótérettségi magyar nyelv és
irodalom írásbelije. Amint azt Kiss
Imre főtanfelügyelőtől megtudtuk,
a beiratkozók többsége megjelent a

vizsgán – a 67 jelentkező közül 7-en
hiányoztak. A pótérettségi második
vizsganapja csak a nemzeti kisebbségek nyelvén tanuló vizsgázókat
érintette, így országos viszonylatban
is alacsony volt a részvétel a csütör-

Hatszor kevesebben írásbeliztek magyarból, mint
románból a három székelyföldi megyében
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töki írásbelin: 599 fiatal vizsgázott,
döntő többségük magyar nyelv és
irodalomból. Pénteken a szaknak
megfelelő kötelező tantárgyból – matematikából és történelemből – írásbeliznek a pótérettségizők.

