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> Diónyi jegek Felcsíkon – késtek a vo-
natok. Kiadós, viharos széllel, jégesővel tarkí-
tott nyári zápor sepert végig tegnap délután a 
Csíki-medencén. Csíkszeredában alig néhány 
percig tartott a nagyidő, majd az ég ismét kide-
rült. Karcfalváról érkezett lakossági informáci-
ók alapján a településen diónyi jégdarabok hul-
lottak, amelyet különösen a veteményeskertek, 
gyümölcsfák sínylettek meg. Az Olt Sürgősségi 
Esetek Felügyelőségének sajtószóvivője, Alina 
Ciobotariu érdeklődésünkre elmondta, hogy 

Csíkszeredában jelen pillanatban a Brassói út 
egyik tömbházából kértek segítséget, ahol ko-
rábban is előfordult, hogy záporeső okozott 
gondot, elárasztva az épület pincéjét, továbbá 
Csíkszépvízről jelezték a felügyelőségnek, hogy 
egy elektromos légvezetékre döntött rá egy fát 
a vihar, az áramszolgáltató azonnal csapatot 
küldött a helyzet orvoslására. Mint Miklós 
Géza igazgatótól megtudtuk, homokzsákok-
kal álltak készenlétben az Olt Vízgazdálkodási 
Igazgatóság Hargita Megyei Szakaszmérnök-
ségének munkatársai is, de árvízről lapzártáig 
nem érkezett jelentés.

Körkép
társadalom

Csíkszentmihályon megkezdték 
az vízügyi hatóság által ígért ár-
vízvédelmi munkálatokat. A helyi 
elöljárók a tervezett mederkot-
rástól, támfalak, hidak, gátak 
építésétől a jelenlegi – gyakori 
árvizekben megnyilvánuló – ál-
datlan állapot megszüntetését 
remélik. 

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Mint ismeretes, tavaly öt 
alkalommal, árasztott el 
egész településrészeket 

Csík szentmihály község falvaiban 
a Rákos-pataka, illetve a beleömlő 
kisebb patakok.

A helyiek az idén sem úszták 
meg szárazon, néhány hete az ösz-
szes eddiginél nagyobb árhullám 
zúdult végig a településen, nem-
csak gazdasági épületeket, termő-
földeket öntött el a víz, hanem 
lakóházakat is. Az áldatlan állapot 
fő oka a község kedvezőtlen föld-
rajzi fekvése, ugyanis a falvakat 
tölcsérként ölelik körül a magas 
hegyek. Ehhez társulnak az elmúlt 
évekre jellemző szélsőséges, kis 
területen lehulló, bővizű záporok-

ban megnyilvánuló meteorológiai 
körülmények.

A gyakori árvizek megelőzésére 
irányuló szabályozási munkálatok 
terveit már tavaly elkészítették. 
Tegnapi terepszemlénk során kide-
rült: a munkálatokhoz tényleg hoz-
záfogtak. Sárig Lajos, a település al-

polgármestere elmondta, a szakem-
berekkel sikerült azonosítani azo-
kat a mederszakaszokat, ahonnan a 
legtöbb baj származik, így egy előre 
elkészített sürgősségi lista alapján 
avatkoznak be az egyes helyszíne-
ken. Az elöljáró egy Vacsárcsiban 
található hídhoz, illetve az annak 

közvetlen közelében található, el-
mosott mederszakaszhoz vezetett. 
„Itt már elkészült a tervezett támfal 
alapja, a hídpillérek javítása is meg-
kezdődött. Fontos volt itt tenni 
valamit, hiszen több házat elszige-
telt a külvilágtól az áradás, teljesen 
elmosta az oda vezető utat, sőt az 
ivóvízvezeték is csupaszon maradt a 
levegőben egy jókora darabon” – is-
mertette az illető helyszínen az idei 
áradás által okozta károkat Sárig. 
Mint kiemelte, a településvezetés 
igencsak pozitívan értékeli, hogy a 
vízügyiek betartották ígéretüket, és 
elkezdődött a munka. Miklós Géza 
vízügyi igazgatót megkerestük, 
hogy az árvízvédelmi munkálatok-
ról kérjünk szakmai információkat.

„Egy helyszínen már elindult a 
munka, holnap Ajnádon nyitunk 
egy másik munkapontot. Dióhéj-
ban ennyit, szívesen elkalauzolom 
majd a sajtó képviselőit az érintett 
helyszíneken, most azonban a ri-
asztó meteorológiai hírek miatt 
készenléti állapotban vagyunk” – 
nyilatkozta az igazgató, akit néhány 
perccel a tegnap délutáni viharral, 
jégesővel fűszerezett zápor előtt si-
került elérni.

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

Egyfajta kiegészítője az állami 
mentőszolgálatnak a magán-
mentő, ez utóbbi ugyanis 

olyan tevékenységeket vállal, ame-
lyeket az érvényben lévő jogi szabá-
lyozás miatt az állami mentő nem 
tud felvállalni – állítja dr. Bachner 
István, a Csíkszeredában működő 
Medmaster Kft. tulajdonosa, aki 
maga is több éven át igazgatta a 
megyei mentőszolgálatot. Ő indí-
totta el és működteti a megye első 
és eddig egyetlen magán-mentő-
szolgálatát, amelynek autói és mun-
katársai egyre több sportrendez-
vényen tűnnek fel. A kulturális és 
sportrendezvényeken a sürgősségi 
ellátás biztosítása ugyanis az egyik 

olyan tevékenységi kör, amelyet 
felvállalnak, ez ugyanis az állami 
mentőnek nem alaptevékenysége. 
Nem kizárólag a csíkszeredai illet-
ve környékbeli sportrendezvények 
biztosításáról beszélünk, igény ese-
tén a megye bármelyik részében 
vállalnak munkát.

Sürgősségi esethez való kivonu-
lást nem vállal a magánmentő, ám a 
betegszállítás terén tevékenykedik, 
itt is van ugyanis egy olyan lefödet-
len szegmens, amelyet a törvények 
miatt az állami mentő nem tud el-
látni. Ez utóbbi a beteg hozzátarto-
zóját nem ültetheti be a mentőau-
tóba, így – persze, ha nem sürgőssé-
gi betegszállításról van szó, hanem 
egyszerű, kórházak közötti, illetve 
kivizsgálásokra való szállításról – 

a magánmentő lehet a megoldás 
azok számára, akik ragaszkodnak 
ahhoz, hogy beteg hozzátartozó-
jukkal együtt utazzanak. Pénzért, 
természetesen. A magán-mentő-
szolgálatot működtető cégnek 
ugyanis nincs szerződése az egész-
ségbiztosító pénztárral, így fizetni 
kell a szolgáltatásokért. Az árak, a 

betegszállítás esetén távolságfüg-
gők: ha a megyeszékhelyen, illetve 
annak tíz kilométeres körzetében 
kell szállítani, kilométerenként 3 
lej az ár. A magán-mentőszolgálat 
csak mifelénk újdonság, az ország-
ban ugyanis sok ilyen jellegű cég 
működik, sőt a nagyvárosokban 
párhuzamosan több is. 

Csíkszentmihályi munkálAtok

Dolgoznak az árvizek megelőzéséért

más városokbAn szokványos, nálunk újdonság

Magán-mentőszolgálat működik Csíkszeredában

két újabb autóra van szükség

Dr. Bachner István elmondta: jelenleg két járművel – egy Mercedes 
316-os szállítóautóval és egy személygépkocsival – működnek, de an-
nak érdekében, hogy a párhuzamos rendezvényeket is le tudják födni, 
két újabb mentőautó vásárlását tervezi. A magán-mentőszolgálatnál 
egyelőre bedolgozó személyzet végzi el a munkát, valamennyien szak-
képzett asszisztensek, mentősofőrök, és persze, orvosok.

Hozzáfogtak a meder kotrásához a munkagépek

jAvítAni A fegyelmen

Többnyire 
a középiskolások 

lógtak órákról
Években számolható, mennyit hi-
ányoztak igazoltan vagy igazolat-
lanul a diákok az iskolából. hargi-
ta megye nem áll rosszul ebben 
a tekintetben, de javítani kell és 
lehet a helyzeten.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Az elemi osztályokban elsősor-
ban betegség miatt hiányoz-
nak a gyerekek az iskolából. 

Az elmúlt tanévben a 13 597 elemi 
osztályos összesen 200 727 órát hi-
ányzott az iskolából, ebből 112 614 
órára vittek igazolást. Az általános 
iskola felső tagozatán 13 667 diákot 
tartottak számon, ők összesen 427 
807 óra hiányzást gyűjtöttek össze, 
ebből 312 518-at igazoltan. A kö-
zépiskolások hiányoztak a legtöbbet, 
a 14 748 diák összesen 825 193 órát 
hiányzott, ebből 627 663-at igazol-
tan. Az igazolatlan hiányzások számát 
tekintve az elemi osztályban 6,48 óra 
jut egy gyerekre, V–VIII. osztályban 
8,43 óra, míg a középiskolákban 13,39 
igazolatlan óra jut egy diákra. – Orszá-
gos szinten nem rossz a helyzetünk, a 
statisztikánk javult is az előző évekhez 
képest – mondja Ferencz Salamon 
Alpár főtanfelügyelő. A főtanfelügye-
lő úgy értékeli, hogy a sok hiányzás 
jelenségét lehet és kell is orvosolni. Ez 
a javítási szándék az elmúlt tanév első 
és második féléves statisztikai adata-
iban is tükröződik. Míg az első félév-
ben 1055 diáknak vonták le hetesen 
alulira a magaviseleti jegyét, addig a 
második félévben ez a szám 908-ra 
csökkent. Első félévben az elemi osztá-
lyokban 129 gyerek magaviseleti jegye 
volt hetes alatt, ebből 107 tanulóé a 
hiányzások miatt. Az általános iskola 
felső tagozatán 400-an kaptak hetes 
alatti magaviseleti jegyet, 220-an a sok 
hiányzás miatt, a gimnáziumokban 
330 diáknak vonták le a magaviseleti 
jegyét a lógás miatt. A második fél-
évben elemiben 57 gyerek hiányzott 
annyit, hogy levonják a magaviseleti 
jegyét, V–VIII. osztályban 199-en. A 
gimnáziumok diákjai közül 421 ka-
pott hetesen aluli magaviseleti jegyet, 
közülük 382 ezt a hiányzásokkal 
„érdemelte ki”. Tehát csak itt nőtt a 
hiányzások száma, míg esti tagozaton 
javult a helyzet, ott a 81 levont jegy-
ből 66 volt hiányzások miatt.


