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Nem lesz kamerás megfigyelés az érettségiN

A csalókat szigorúbban büntetik

Korrupció-megelőzés a KözleKedésrendészeten

Továbbképző egyenruhásoknak

az oktatási miniszter azt javasol-
ta, kamerázzák be azokat a terme-
ket, ahol az érettségi zajlik majd. 
Hargita megye tanfelügyelősége 
ezt nem vállalja – ilyen beruhá-
zásra amúgy sincs lehetősége. 
marad a már begyakorolt mód-
szer: kizárják a vizsgákról azokat, 
akiket puskázáson fognak. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Hargita megye nem tudja 
vállalni, hogy kamerás 
megfig yelőrendszerrel 

lássa el a vizsgaközpontokat, hiszen 
egy ilyen méretű beruházásra sem 
pénzük, sem technikai lehetőségük 
nincs. Arra viszont odafigyelnek, 
hogy minél inkább kizárják a csa
lás lehetőségét. A tanfelügyelőség 
munkatársai kiszállnak minden 
vizsgaközpontba, ahol mind a vizs
gázókat, mind a vizsgabizottságok 
működését ellenőrizni fogják. Az 
érettségi vizsgára tilos mobiltele
font, bármilyen számítástechnikai 
eszközt, jegyzetet vagy más segéd
eszközt bevinni. Akinél ilyent talál
nak, vagy akit puskázáson fognak, 
az kemény büntetésre számíthat: 
az oktatási minisztérium döntése 

értelmében a két következő egymás 
utáni érettségi vizsgáról is kizárják, 
tehát gyakorlatilag csak a jövő évi 
pótérettségire jelentkezhet majd.

Tavaly Hargita megyében há
rom diákot zártak ki az érettségiről, 
egyikük a digitális kompetencia 
vizsgán, másik kettő pedig írásbeli 
próbán kísérelt meg tisztességtelen 

eszközökkel nagyobb jegyet elérni. 
A két évvel ezelőtti érettségin nem 
zártak ki senkit puskázás miatt. 

A tanfelügyelőség munkatársai 
az érettségit előkészítő gyűléseken, 
megbeszéléseken ismételten felhív
ják az érettségi bizottságok tagjai
nak és elnökeinek figyelmét a tisz
tességes vizsga lebonyolítására. 

az állampolgárokkal szembeni 
viselkedés, etikai, erkölcsi sza-
bályok, a korrupcióra vonatkozó 
új törvényes előírások – ezek 
szerepelnek annak a kurzusnak a 
tananyagában, amelyet a Hargita 
megyei közlekedésrendészek-
nek, illetve vidéki rendőrőrsökön 
dolgozóknak tartanak bukaresti 
szakemberek.

F-E. Gy.

Elsősorban a korrupció meg
előzése a célja annak a prog
ramnak, amelyet Hargita 

megye előtt az ország más 28 me
gyéjében már lebonyolítottak. A 
kezdeményezéssel azt próbálják el
érni, hogy minél kevesebb belügy

minisztériumi alkalmazott bonyo
lódjon korrupciós ügyekbe, ezért 
az Országos Korrupcióellenes Fő
igazgatóság megelőzési osztályá
nak igazgatója, illetve az Országos 
Rendőrfelügyelőség közlekedés
rendészeti főbiztosa Csíkszeredá

ban is képzést tart a mintegy 70 
közlekedésrendésznek, illetve 58 
őrsparancsnoknak. Tegnapi sajtó
tájékoztatójukon a képzést foly
tató szakemberek azt mondták, a 
polgárokkal szembeni attitűdről, 
viselkedésről, etikai, erkölcsi sza
bályokról, illetve a témához kötő
dő új jogszabályi előírásokról esik 
szó ezeken a felkészítőkön. Azt is 
megjegyezték, hogy a dolog nem 
egyoldalú, hiszen az ilyen jellegű 
korrupciós ügyek kétszereplősek: 
a polgár felkínálja, a rendőr pedig 
elveszi a csúszópénzt, ezért a polgá
rok ismereteinek bővítését is szem 
előtt tartják. Fontosnak tartották 
elmondani, hogy ma már Románi
ában nem létezik rutin közúti el
lenőrzés, így egy jármű csak akkor 
állítható meg a forgalomban, ha él 
a gyanú, hogy az autóhoz, annak 
sofőrjéhez vagy éppen utasához 
valamilyen bűncselekmény kap
csolódik. Arra is kitértek, hogy az 
érvényben lévő szabályok szerint a 
megállított autó sofőrje sem rend
őr felkérésére, sem önszántából 
nem kell kiszálljon a jármű kor
mánya mellől az ellenőrzés idejé
re, mert az ilyen kiszállások során 
kezdődhetnek az egyezkedések, 
amelyek végül korrupciós ügyle
tekhez vezethetnek. 

Amint a sajtótájékoztatón el
hangzott, az elmúlt két évben 
Hargita megyében négy közleke
désrendész jelezte hivatalosan: csú
szópénzt ajánlottak fel neki azért, 
hogy eltekintsen különböző kihá
gásoktól. 

Kétszeres szabálysértő. Az érettségin puskázókat a két következő vizsgáról is kizárják

Bejelentik a képzés elindítását. Korrupcióellenes tananyag fotó: csíki zsolt

cezar asandei főbiztos, 
a közlekedésrendészet Hargita 
megyei vezetője idén júniustól 
Neamţ megyében teljesít szol
gálatot. Az információt maga az 
érintett is megerősítette. Helyét 
egyelőre ideiglenesen töltik be, 
utódjáról versenyvizsga alapján 
döntenek majd.
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Kiépítik az épület tetőterét, így 
közel 20-szal több lakó befoga-
dására lesz alkalmas a tölgyesi 
Neuropszichiátriai rehabilitációs 
és rekuperációs központ – jelen-
tette be elekes zoltán, a Hargita 
megyei szociális és gyermekvé-
delmi igazgatóság vezetője. 

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Sikeres uniós pályázatnak köszön
hető a tegnap beharangozott 
épületbővítés, amely tulajdon

képpen a meglévő épület tetőterének 
beépítéséből áll. Tölgyesen jelen pil
lanatban 33 szellemileg sérült lakója 
van a neuropszichiátriai központnak, 
olyan 19 és 80 év közötti felnőttek, 
akiknek vagy nincs családjuk, vagy fo
gyatékosságuk folytán családjuk nem 
tudja, vagy nem kívánja ellátni őket. 

„Maga a központ sem régi, akkor 
hoztuk létre, amikor megszüntettük 
a csíkszépvízi intézetet, hiszen akkor 
döntöttük el, hogy a mozgáskorláto
zott, illetve értelmi sérült személye

ket nem hagyjuk egy intézményben, 
ugyanis megnehezítik egymás hétköz
napjait” – mondta el Elekes Zoltán, a 
Hargita Megyei Szociális és Gyermek
védelmi Igazgatóság vezetője. Akkor a 
tölgyesi kórháztól kaptak e célra egy 
régi épületet, amelynek csak a tető
szerkezete maradt felújítatlanul mos
tanig, ám ezúttal, a sikeres pályázatnak 
köszönhetően, a tetőtér beépítésével 
egy időben a tetőt is renoválni fogják. 

A felületbővítés Elekes szerint 
azért fontos, mert nagyon sok kérés 
érkezik az igazgatóságra értelmi sérült 
felnőttek elhelyezésére vonatkozóan. 
Mint elhangzott, csak az idén 1517 
ilyen jellegű kérést iktattak, ráadásul 
többen érik el a felnőttkort a most 
még gyerekek számára fenntartott 
központokban ápolt sérült fiatalok 
közül is, miközben a tölgyesi intézet je
len pillanatban nem képes 33nál több 
személy befogadására. A bővítés után 
a helyek száma 50re nő. A pályázat 
összértéke 1 millió 732 ezer lej, ennek 
két százaléka a megyei önkormányzat 
által finanszírozott önrész. 

Elekes Zoltán: a tölgyesi központ 50 lakót fogadhat be a felújítást követően  fotó: mihály lászló

több Hely a tölgyesi neuropszicHiátriai Központban

Sikerrel pályáztak bővítésre


