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• Nem lesz akadálya 
annak, hogy a tanévet 
megfelelő körülmé-
nyek között kezdjék 
a felújításon átesett 
csíkszeredai taninté-
zetek diákjai – ígérték 
az illetékesek. Több 
helyszínen még nem 
végeztek, de ez a 
külső tereprendezést, 
a kiegészítő munkála-
tokat jelenti.

KOVÁCS ATTILA

Tizenegy tanintézet – isko-
la, óvoda, napközi otthon, 
bentlakás – külső és belső 

korszerűsítése zajlott az elmúlt két 
évben Csíkszeredában, amelynek 
fi nanszírozásához a város a Köz-

ponti Regionális Fejlesztési 
Ügynökségtől 47 millió lej 
értékű támogatást biztosí-
tott az energiahatékonyság 
növelése érdekében rendel-
kezésre álló európai uniós 

forrásokból. A munkálatok 
az épületek külső hőszigetelése, 
tetőszerkezeti felújítása mellett a 
villany-, fűtés- és melegvíz-rend-
szerek korszerűsítésével járnak, 
ugyanakkor napelemeket, illetve 
napkollektorokat szerelnek a te-
tőkre, megújuló energiaforrásból 
biztosítva a felhasznált elektromos 
áram és meleg víz egy részét. A be-
avatkozások egy részének fedezé-

sét el nem számolható költségként 
a város vállalta, de a növekvő épí-
tőipari árak, bérek, munkadíjak – 
amelyek a jelentkezők hiányában 
néha két évig tartó közbeszerzési 
eljárások arányában emelkedtek – 
ezt az összeget közel 40 millió lejre 
tornászták fel.

Elkészült munkálatok

Az elsők között, még tavaly az 
Arany alma és a Tulipán óvodák, 

a Nagy Imre Általános Iskola és az 
Octavian Goga Főgimnázium bent-
lakásának felújítása fejeződött be, 
idén tavasszal a Kájoni János Szak-
középiskolánál vették át a munkát, 
múlt héten pedig a Venczel József 
Szakközépiskola és a Liviu Reb-
reanu Általános Iskola átvétele volt 
soron, miután pincétől padlásig 
hőszigetelték, vezeték- és nyílászá-
rócseréket végeztek. A Liviu Reb-
reanu Általános Iskolában nape-
lemes rendszer biztosítja a meleg 

vizet, mindkét épület akadálymen-
tesen megközelíthető és bejárható 
a mozgásukban korlátozott szemé-
lyek számára is. Az elmúlt tanévben 
a Venczel József Szakközépiskola 
diákjait akadályozták leginkább a 
késlekedő munkálatok, emiatt csak 
online oktatásban vehettek részt.

Még négy helyszínen dolgoznak

Akárcsak a Venczel József Szakkö-
zépiskola esetében, a József Attila 

Tudor lakótelepi épületénél is túl-
vállalta magát a fővállalkozó, több 
hasonló munkálat miatt egyik 
helyszínről a másikra küldte az al-
kalmazottakat, ez is hátráltatta a 
befejezést és az oktatást. A munka 
még tart, de bent már a tantermek 
padlóit készítik, a külső terepren-
dezés pedig nem fogja hátráltatni 
a két hét múlva kezdődő oktatást 
– számolt be érdeklődésünkre 
Sógor Enikő alpolgármester. A 
Kós Károly Szakközépiskolánál a 
késlekedést tervezési hiányossá-
gok okozták, a módosítások elhú-
zódása mellett újraütemezésre és 
költségvetési kiegészítésekre volt 
szükség, az oktatás egy része pedig 
ideiglenes helyszíneken zajlott. Az 
elöljáró szerint már ott sem lesz-
nek az oktatást érintő akadályok, 
a tereprendezés mellett egy külső 
tűzlépcsőt is kell építeni, mivel a 
tűzvédelmi előírások ezt megkö-
vetelik. A Székely Károly Szakkö-
zépiskola bentlakás épületének 
három felső szintje – ahol a bent-
lakás működik – már elkészült, a 
földszinten, a Csipike napköziben 
még dolgoznak, de időben elké-
szülnek – tudtuk meg. Ugyancsak 
elkészül tanévkezdésre a Cimbora 
Napközi felújítása is. Sógor Enikő 
elmondta, nincs akadálya a tanév-
kezdésnek a Micimackó napközi-
ben sem, amelynek felújítására 
nemsokára közbeszerzési eljárást 
írnak ki, a munkálatokat ugyanis 
legkorábban jövő év áprilisában 
kezdik el.

Vége lesz  a felfordulásnak
A csíkszeredai tanintézetek felújítása nemsokára befejeződik
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Két hét múlva iskolakezdés. A tervek szerint 
a Kós Károly Szakközépiskolánál már nem 
lesznek az oktatást érintő akadályok

◂  FOTÓ: VERES NÁNDOR

H A J N A L  C S I L L A

A kormány tagjai múlt héten tartot-
tak videókonferenciát a megyei 

prefektusokkal és különböző intéz-
mények vezetőivel az iskolakezdéssel 
kapcsolatban. A hivatalos döntések 
egyike a védőmaszkok – kizárólag 
egészségügyi maszkok – kötelező vi-
selésére vonatkozott az iskolák zárt te-
reiben, valamint a 2021–2022-es tanév 

nyitóünnepségeire is kitértek. Ugyan-
akkor hivatalosan is közölték, hogy 
szeptember 13-án az összes iskolában a 
tanítás személyes jelenléttel kezdődik 
el, és ez mindaddig így marad, amíg a 
koronavírusos megbetegedések előfor-
dulási aránya 6 ezrelék alatt van.

Tizenhét iskola vár még 
engedélyre

A Maros Megyei Prefektusi Hivatal 
közleménye szerint Maros megyében 

szeptember elsejétől online tájékozta-
tó foglalkozások indulnak a tanulók 
és tanárok számára védőoltás témá-
ban. A megyei közegészségügyi igaz-
gatóság szakemberei válaszolnak 
majd a vakcinával és annak hatása-
ival kapcsolatos kérdésekre. Az elkö-
vetkező időszakban a Maros megyei 
prefektúra szakemberei az oktatási 
intézmények igazgatóival egyeztet-
nek majd az iskolakezdés megfelelő 
körülményeiről és a tanévnyitó ün-
nepségeken való egészségvédelmi 
szabályok szigorú betartásáról. Az 
intézmény hivatalos adatai szerint 
jelenleg a megye mind a hatszáz ok-
tatási intézményében meg vannak 
oldva a fűtési körülmények és a higi-
éniai feltételek. Ami az egészségügyi 
működési engedélyeket illeti, a hat-
száz létesítményből 17 még nem ren-
delkezik a közegészségügyi igazgató-
ság engedélyével. A legtöbb esetben 
olyan iskolákról van szó, amelyek kü-

lönböző projektek keretében felújítás 
alatt álló épületekben működnek – 
közölte a prefektusi hivatal sajtóosz-
tálya. Damian Samoilă, az intézmény 
szóvivője úgy fogalmazott, a prefek-
túra, a megyei tanfelügyelőség, az 
egészségügyi igazgatóság és a tűzol-
tóság közös csapatai jelenleg a tere-
pen ellenőrzik, milyen körülmények 
között térhetnek vissza a gyerekek és 
a tanárok az iskolákba.

Fel vannak készülve a télre

Hargita megyében még folyamatban 
van az adatgyűjtés, de pillanatnyi-
lag 504 tanintézmény rendelkezik 
a közegészségügyi igazgatóság mű-
ködési engedélyével, nyolcnak vi-
szont nincs meg – ebből egy városi, 
hét községi intézmény – tudtuk meg 
Adrian Pănescutól, a Hargita Me-
gyei Prefektusi Hivatal szóvivőjétől. 
Mint elmondta, Hargita megye jól 

áll a téli időszakra való felkészült-
ség szempontjából, vannak ugyan 
olyan falusi iskolák, ahol tűzifával 
fűtenek, de mindenhol fel vannak 
készülve a téli időszakra. Továb-
bá még folynak az ellenőrzések a 
rendőrség és a csend őrség részéről 
az iskolabejáratok és a kis 
utcákban történő közleke-
dés biztonságának szem-
pontjából. „Iskolakezdés 
után is folytatódnak majd 
az ellenőrzések, ami nem 
feltétlenül a büntetésekről 
szól, hanem arról, hogy a 
tűzoltósági engedélyt is meg-
kaphassák azok az iskolaépületek, 
amelyek még nem kapták meg ed-
dig. Idén 13 iskolai épülettel több 
van engedélyezve tavalyhoz képest, 
akkor ugyanis 77 tűzoltósági enge-
dély volt, idén pedig már 90 épület-
ben van ilyen” – tudtuk meg Adrian 
Pănescutól.

Hargita megyében 8, Marosban 17 intézmény vár közegészségügyi engedélyre
• Szeptember 13-án az összes iskolában személyes 
jelenléttel kezdődik el a tanítás, és ez a forgatókönyv 
mindaddig fennáll, amíg a koronavírus-fertőzések elő-
fordulási aránya hat ezrelék alatt marad. Az elmúlt hét 
folyamán megkezdődtek a tanévkezdés előtti hatósági 
ellenőrzések a székelyföldi iskolákban. Utánanéztünk, 
hogy állnak az iskolaépületek engedélyek szempontjá-
ból két héttel kezdés előtt.




