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M intha tabutéma lenne, 
annyira elutasítón viszo-
nyult Hargita Megye Ta-

nácsának csúcsvezetősége ahhoz 
az egyszerű kérdésünkhöz, hogy a 
két héttel ezelőtti koronavírus-fer-
tőzések után (mint ismert, a megyei 
tanács egyik alkalmazottjánál – 
aki elhunyt – kimutatták az új tí-
pusú koronavírust) tesztelték-e az 
intézmény alkalmazottait.

Többszöri telefonos megkeresé-
sünkre, üzenetben küldött kérdése-
inkre sem válaszolt Borboly Csaba, 
a Hargita Megyei Tanács újraválasz-
tott elnöke. Barti Tihamér alelnök 
reagált ugyan a telefonhívásunkra, 
de a kérdésünket azzal utasította el, 
hogy nem hozzá tartozik ez a téma. 
Így más forrásból kellett megtud-
nunk, hogy nem tesztelték a tanács 
alkalmazottait, még azután sem, 
hogy egyik kollégájuk a fertőzés kö-
vetkeztében életét vesztette.

Marosvásárhelyen se teszteltek

Maros megyében Péter Ferenc 
megyeitanács-elnök mellett a me-
gyei tanács dolgozói közül még 
kilencen fertőződtek meg a koro-
navírussal. Mint Lukács Katalin-
tól, az intézmény sajtószóvivőjétől 
megtudtuk,  az egészségügyi igaz-
gatósággal való egyeztetés után az 
előírásoknak megfelelően 14 napra 
otthoni elkülönítésbe küldték azo-
kat, akik a fertőzött személyekkel 
találkoztak, közvetlen közelükben, 
velük együtt dolgoztak. Azok közül 
néhányan, akik karanténba kerül-
tek, saját költségükre végeztették 
el a koronavírustesztet, közössé-
gi tesztelés azonban ott sem volt. 
Bár az országos tesztelési proto-
koll nem kötelezi a tesztelésre, az 
említett intézmények saját költsé-
gükön megtehették volna – illet-
ve folyamatosan megtehetnék –, 
hogy teszteltetik kollégáikat, vagy 
legalább azokat, akik kapcsolatba 
kerültek bizonyítottan fertőzött 
kollégákkal. 

Tesztelni vagy sem?
Ahol fontos lenne a tesztelés, ott nem kérik
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• Egyre gyakoribbak a közintézményekben megjele-
nő koronavírus-gócpontok, nemrég a Hargita, majd a 
Maros Megyei Tanácsnál is felütötte fejét a fertőzés. 
Mindkét intézmény esetében arra voltunk kíváncsiak, 
hogy a fertőzöttel kapcsolatba került személyeket 
vagy az egész személyzetet tesztelték-e.

Érthetetlen protokoll
A tesztelések furcsa proto-
kollja több mint elgondolkod-
tató. Mindannyian tudjuk, 
hogy a versenysportolók 
esetében kötelező a korona-
vírustesztek időszakos el-
végzése, ami óriási pénzeket 
emészt fel (több klubot ez fog 
tönkretenni). Nemrég az FK 
Csíkszereda labdarúgóklub 
elnöke nyilatkozta nekünk, 
hogy tesztelésekre legutóbb 
közel 130 ezer lejt fizettek ki 
egy csíkszeredai laboratóri-
umnak. A versenysportolókra 
– pontosabban a sportklu-
bokra – ráerőltetett országos 
protokollt azonban rendkívül 
fontos lenne kiterjeszteni az 
olyan közintézményekre is 
(legalább a rendőrségre, a 
csendőrségre, a megyei önkor-
mányzatokra és a polgármes-
teri hivatalokra), amelyeknél 
napi rendszerességgel 
nagyon sokan megfordulnak. 
Ráadásul a versenysporto-
lókkal ellentétben az említett 
közintézményekben dolgozók 
között előfordulnak társbeteg-
ségekben szenvedők is, akikre 
ténylegesen veszélyt jelent a 
koronavírus. (Kozán István)
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KORPOS ATTILA

Füleki Zoltán alpolgármester fel-
ügyelete alatt kezdődtek el ta-

vasszal a munkálatok a Nagy Imre 
Általános Iskolánál. A csíkszeredai 
elöljáró kiemelte, elkezdődött az 
átvételezési folyamat, amely az ap-
róbb hibák kijavításával nagyjából 
még egy hétig fog tartani. „Az épü-
let teljes vakolatát leverték, vasháló 
szerkezettel strukturálisan megerő-
sítették a falakat, erre jött rá a szige-
telés. A tetőszerkezetet és a nyílászá-
rókat teljesen kicserélték, az épület 
új víz-, villany- és fűtéshálózatot is 
kapott” – sorolta a hónapokig tartó 
munkálatok sokaságát. A belső te-
rekre áttérve új, nagyobb fényerejű 
LED-es világítótesteket szereltek fel 
az osztálytermekbe, továbbá tűzvé-
delmi rendszert is kiépítettek, amely 
ezt megelőzően nem volt a tanintéz-
ményben. A mellékhelyiségekben 
utólagos módosítással szenzoros 
csaptelepeket szereltek fel, ezzel is 
elkerülve a gyakori használat miat-
ti cserét. A tetőre napkollektorokat 
szereltek, így az előállított elektro-
mos áramot a szolgáltató olcsóbban 
tudja biztosítani az épületben. „A 
felújítás lényege az energiahaté-
konyságon alapszik. Bár a projekt-
nek nem volt része, az önkormány-
zat minden tanintézmény számára 
elkülönített összeget belső bútorzat 

beszerzésére, így egyszemélyes pa-
dok vásárlására” – összegezte a lá-
tottakat Füleki.

Milliókat költöttek

Ráduly Róbert Kálmán polgármester 
elmondta, 8,6 millió lejbe került az 
energetikai felújítás, a munkálatokat 
pedig egy székelyudvarhelyi cég vé-
gezte. Elhangzott, a következőkben 
a folyosók burkolása és az osztályter-
mek padlózatának felújítása már egy 
másik projekt részeként fog megva-
lósulni. Az iskola igazgatója, Dávid 
Zoltán elégedetten nyilatkozott 
lapunknak. „Örvendek, 
hogy már a vége felé járunk. 
Előzetesen az iskolaudvart 
szerettük volna rendezetteb-
bé tenni, ezt most megelőzte 
a külső és belső felújítás, 
illetve hőszigetelés, ennek 
nagyon örülünk. Ha kész lesz az is, 
akkor lesz igazán gyerekbarát formája 
a tanintézménynek” – mesélte. A 876 
diákot és 76 pedagógust foglalkoz-
tató iskola vezetője aggályait fejezte 
ki azzal kapcsolatban, hogy meddig 
használhatják a megújult épületet a 
diákok: „Főleg kisgyerekeknél a piros 
forgatókönyv szerinti, otthonról való 
tanulás nagyon nehéz. Sajnálnám, 
hiszen láttam az arcukon, milyen lel-
kesen vették birtokba az új épületet.”

Újjávarázsolt épületrész
• A főépület már nagyjából kész van, a B szárny viszont 
még építőtelep – tudtuk meg a helyszínen, a Decemberi 
forradalom utcában lévő tanintézménynél tartott sajtó-
tájékoztatón. Az energetikai felújításon átesett épületet 
már birtokba vették az iskolások, de kérdés, meddig 
élvezhetik az új körülményeket.

Modern létesítménnyé vált 
a Nagy Imre Általános Iskola
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Koronavírusszámok országszerte

• RÖVIDEN 

A korábbi napokhoz képest kevesebb, de még mindig 
magas számú, 83 új koronavírus-fertőzést igazoltak csü-
törtökön Hargita megyében, ezzel 1655-re nőtt a járvány 
kezdete óta a térségben azonosított esetek száma – 
derül ki a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal közleményé-
ből. Emellett öt újabb haláleset is történt a megyében, 
így a járvány kezdete óta már 66 beteg elhalálozása volt 
összefüggésbe hozható a koronavírussal. Az elhunytak 
egyéb betegségekben is szenvedtek. Gyógyultnak 32 
személyt nyilvánítottak az elmúlt 24 órában, ezáltal 

994-re emelkedett a fertőzést eddig legyőzők száma. A 
csíkszeredai, székelyudvarhelyi és gyergyószentmiklósi 
kórházakban kezelés vagy megfigyelés alatt állók száma 
262-re nőtt, 333-an tartózkodnak otthoni elkülönítésben, 
házi karanténban pedig 861-en vannak. Maros megyé-
ben 123, Kovászna megyében 40 új fertőzést jegyeztek. 
A szerdai új esetekhez képest mindössze hárommal 
kevesebb, 4013 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 
órában országszerte. A járvány kezdete óta azonosított 
fertőzöttek száma ezzel elérte a 168 490-et.




