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Sárgák és pirosak

Vizsgálat: milliós kárt okoztak

• Csaknem két hónapig tartott a környezetvédelmi mi-

Több iskolában folytatódik online az oktatás hétfőtől

nisztérium ellenőrző szervének helyszíni vizsgálódása a
Maros Megyei Erdészeti Hivatalnál. A közzétett eredmények elkeserítők: több mint 6 ezer köbméter fát vágtak
ki törvénytelenül, az okozott kár értéke eléri a 2 millió
lejt. A vizsgálatot bűnügyi feljelentések, lemondatások
és visszavont engedélyek követik.
SIMON VIRÁG
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Hargita megye 423 tanintézménye közül
43 kénytelen áttérni a piros forgatókönyvre

• A fokozódó járványhelyzet miatt jövő héttől Hargita

megye négy településének 43 tanintézménye tér át a
piros fogatókönyv szerinti online oktatásra, 200 helyszínen pedig a sárga, azaz hibrid oktatási rendszert
alkalmazzák majd.

A

múlt heti kedvező adatokkal
ellentétben – amikor minden
tanintézet kikerült a vörös
zónából – ezúttal számos Hargita
megyei iskola esetében szigorításról
döntött csütörtökön a megyei vészhelyzeti bizottság a járványhelyzet
felülvizsgálását követően.

Egyre növekvő számok
Hétfőtől Hargita megye 423 tanintézménye közül 43 kénytelen áttérni a piros fogatókönyvre, tehát
ezekben kizárólag online oktatás
zajlik majd. Emellett a korábbi 139ről 200-ra nő azon tanintézetek
száma, amelyekben a sárga forgatókönyv, azaz a hibrid oktatási
rendszer szerint folytatódik a tanév,
a fennmaradó 180-ban pedig a zöld

Hargita megye
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forgatókönyv érvényesül, tehát a
diákok személyesen vehetnek részt
a tanórákon. A piros forgatókönyvet Székelyudvarhely, Fenyéd és
Csíkmadaras összes, illetve Csíkszereda hét tanintézményében alkalmazzák hétfőtől. Utóbbiak közé
tartozik a Márton Áron és az
Octavian Goga Főgimnázium, a Cimbora Napközi Otthon, a Nagy István Művészeti Középiskola, a Kájoni
János Szakközépiskola, a
Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium és a Petőfi
Sándor Általános Iskola. A
megyeszékhely többi tanintézményében sárga forgatókönyv szerint
folytatódik az oktatás.

Működési engedélyeket is
visszavonnak

Az ellenőrzés nyomán készült jegyzőkönyv kimondja: a Maros Megyei
Erdészeti Igazgatóság és a görgényszentimrei, szovátai, illetve fancsali
egységek vezetőinek munkája hiányos volt. A miniszter feljelentést tesz
a jelentés alapján az illetékes bíróságnál, kérve, hogy kezdjék
Bűncselekmény történt
meg a vizsgálatokat a haA minisztérium ellenőrző szervének talommal való visszaélés,
tíz csoportja volt Maros megyében, informatikai csalás, erdéa vizsgálatok eredményeit most hoz- szeti bűncselekmények miták nyilvánosságra. Mint kiderült, att. De felelősségre vonják
a Maros Megyei Erdészeti Igazgató- azt a tíz céget is, amelyek
sághoz tartozó területről a rossz me- részt vettek ez illegális fakinedzsment miatt 6 ezer köbméternyi termelésben, visszavonva működési
fát vágtak ki törvénytelenül, így több engedélyüket. Alexe miniszter azt
is bejelentette, hogy felelősségre
mint kétmillió lejes kárt okoztak.
Konkrétan az iratok megvizsgálá- fogják vonni a Maros Megyei Erdésa és a helyszíni terepszemle során szeti Igazgatóság és azon erdésze4706 olyan tuskót (csutakot) találtak, ti hivatalok vezetőit, ahol gondok
amelynek kivágására nem volt enge- voltak. Ezenkívül elrendelte, hogy a
dély. Az illegálisan kivágott fa értéke Brassói Erdőfelügyelősség folytassa
1,5 millió lej. Ezenkívül elkoboztak az ellenőrzéseket Maros megyében.
2,8 ezer köbméter fát, amelynek értéke 600 ezer lej. Ez utóbbiakról sem taElkoboztak 2,8 ezer köbméter fát
láltak semmilyen hivatalos iratot. Az

Marosszék
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ostel Alexe környezetvédelmi
miniszter személyesen látogatott el augusztus közepén Maros
megyébe, hogy bejelentse: számos
panasz érkezett, miszerint a Maros
megyei erdészeti igazgatóság és a
hozzá tartozó tíz erdészeti hivatal alkalmazottai nem végzik megfelelően
a munkájukat, ráadásul sok törvénytelenség történik.

ellenőrzés nyomán 48 pénzbírságot
róttak ki, ezek összértéke 301 ezer lej,
és 28 esetben megállapították, hogy
bűncselekmény történt.
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Veszélyességi pótlék: továbbra is csak papíron
• Hatalmas viták közepette megszavazta a képviselő-

ház a Szociáldemokrata Párt által indítványozott, pedagógusoknak járó kockázati pótlékot vészhelyzet idejére.
Félő azonban, hogy csak papíron lesz látható ez az
összeg is, akárcsak a szociális szférában dolgozóknak
járó kéthavi veszélyességi pótlék, amelyet több hónapja
megszavaztak, törvénybe foglaltak, de az érintettek
azóta sem kapták meg az összegeket.
HAJNAL CSILLA
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pótlék elodázott

endben van, hogy veszélyességi pótlékot ítélnek meg a
pedagógusoknak is és kibővítik a
jogosultak körét, de olyan
megítélt jogaik vannak a
szociális asszisztenciában
dolgozóknak, amelyeket
nem teljesített a kormány,
noha jogszabályok szavatolják azt, de a kedvezményezettek mai napig nem
kapták meg ezeket az öszszegeket – emlékeztette
a döntéshozókat parlamenti
felszólalásában Csép Éva Andrea,
az RMDSZ Maros megyei képviselő-

je a héten. „Kiemelten figyelmeztettem őket arra, hogy ott vannak az
otthonokba beköltözött személyek,
akik a tavaszi sürgősségi állapot
idején két hétre elhagyták családjukat, hogy így csökkentsék a fertőzésveszélyt, mert az idősotthonokban, ahol bentlakók vannak, még
nagyobb volt a fertőzésveszély”
– tájékoztatta a Székelyhont Csép
Éva Andrea.

Sok családban esett vissza
a havi jövedelem
Ugyanakkor akik otthoni idősgondozásban dolgoztak, végig saját
költségükből vásároltak fertőtlenítőszereket, védőfelszerelést – például a Caritas, a Diakónia vagy a

kistérségi társulások munkatársai.
„Ezeknek a személyeknek megítélte
a törvény az én módosításom által
a 2500 lejes veszélyességi pótlékot.
Két hónapig kellett volna kapják,
több mint három hónapja a törvény életben van, a minisztérium
azonban nem adott ki alkalmazási
módszertant, csak »mossa a kezeit«. Azt mondja, oldjátok meg ti,
törvényhozók. Azért tettem szóvá,
mert nem szeretném, hogy ezek a
juttatások csak papíron szerepeljenek” – hangsúlyozta a képviselő. Hozzáfűzte, akik jogosultak rá,
nagyon várják a pluszpénzt, hiszen
sok családban vannak a szülők 75
százalékos gyerekfelügyeleti vagy
kényszerszabadságon.
Nagyon
visszaesett sok család költségvetése az elmúlt időszakban, éppen
ezért a Maros megyei képviselő
szerint nem kellene megengedni a
populizmus kedvéért a hangzatos
ígéreteket, miközben ezek csak papíron léteznek. A kormánynak az a
felelőssége, hogy megtalálja a forrásokat ahhoz, hogy ezeket az embereket segítse a munkájukban és
támogassa családjaikat – fejtette ki
érdeklődésünkre Csép Éva Andrea.

• RÖVIDEN
Ovidiu Gîrbovan: alaptalanok a vádak
Alaptalanok a vádak Benedek István halálával kapcsolatosan – jelentette ki szerkesztőségünkbe is eljuttatott sajtóközleményében Ovidiu
Gîrbovan kórházigazgató, aki a szeptember 1-jén elhunyt Benedek
István professzor családjának a napokban sajtótájékoztatón megfogalmazott vádjaira reagált. Mint arról korábban beszámoltunk, Benedek
István orvosprofesszor halálának körülményeiről családja nevében
úgy nyilatkozott Benedek Imre, hogy bátyja halálát az orvosok rossz
hozzáállása okozta, ezért az általa hibáztatott felelősök ellen panaszt
nyújtott be az orvosi kamarához, az egészségügyi igazgatósághoz és
az ügyészséghez. Azt is elmondta, hogy kéri a Maros Megyei Klinikai
Kórház vezetőjének menesztését, illetve a Maros Megyei Tanács elnökének, Péter Ferencnek a felelősségre vonását, mivel a kórház a megyei önkormányzat alárendeltségébe tartozik. Közleményében Ovidiu
Gîrbovan kijelentette, hogy a kórház vezetőségével szemben felhozott
összes vád megalapozatlan és az orvosi műhiba vádjával kapcsolatban
az illetékes szervekre bízzák a döntést. (Antal Erika)

