
Az első félév végéig az ország 
minden iskolájába be akarják 
vezetni a diákok kártyás be-
léptető rendszerét. A rendszer 
hátterét kidolgozó munkacso-
port vezetője, Böjte Dániel 
Bukarestben, tanügyi informa-
tikusokból kiválasztott mun-
kacsoporttal dolgozik együtt, 
hogy idejében a középiskolák 
rendelkezésére tudják bocsá-
tani az új szoftvert.

Takács Éva
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Informatikai szempontból 
könnyű volt megírni azt a 
programot, amely a csíksze-

redai Octavian Goga Gimná-
ziumban biztosította a diákok 
kártyás beléptető rendszerének 
informatikai hátterét, ez a prog-
ram azonban csak az adott iskola 
számára volt kidolgozva. Akkor 
a nehézséget az elképzelés kidol-
gozása jelentette. Most a kihívás 
az, hogy olyan szoftvert írjunk, 
amely országos szinten egységesen 
fogja kezelni az iskolák beléptető 
rendszerét – mondta el a Hargita 
Népé nek Böjte Dániel. 

A minisztérium elöljárói a hi-
ányzások csökkentéséért kívánják 
szolgálatba állítani a rendszert. 
Könnyebben lehet így követni a 
hiányzásokat, reális adatokat kap-
hatnak arról, hogy a diák mikor 
érkezett meg az iskolába és mikor 
ment el onnan. Az órákról való 
lógást megakadályozni természe-
tesen nem fogja a kártyás rend-
szer, de az osztályfőnököknek a 
feladata, hogy kövessék a reggel 
megjelent diákok órákon való je-
lenlétét, és arról tájékoztassák a 
szülőket is. 

Az oktatási minisztérium az 
első félév végéig szeretné bevezet-
ni minden középiskolába a kár-
tyás beléptető rendszert, ehhez az 
informatikai programot ingyen 
kapják az oktatási intézmények. 
Az igazgatók feladata lesz, hogy 
az iskola igényei, lehetőségei sze-
rint alakítsanak rajta, illetve alkal-
mazzák. 

Böjte Dániel szerint a diákok 
hamar megszokják az új rendet, 
amely segíti majd őket, hogy 
munkahelyükön is könnyebben 
alkalmazkodjanak az esetleges ha-
sonló beléptető rendszerhez. 

Ingyenes lesz az iskoláknak a beléptető rendszert működtető szoftver  fotó: csíki zsolt
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Rendőrőrs helyett 
autóból vigyáznak

csík

szoftverfejlesztő A Diákok 
kártyás Beléptető renDszeréről

„Könnyű volt megírni 
a programot”

európai mintára két hónapja 
szervezték át a rendőrséget. 
A falusi őrsök legtöbbjét fel-
számolták, helyettük autóban 
járőrözve vigyáznak a közbiz-
tonságra a rendőrök. pozitívu-
mot hozott a változás, a rendőri 
reagálások ideje számottevően 
csökkent, az eddigieknél jóval 
hamarabb kiérnek a hívások 
helyszínére – számoltak be az 
egy hónapos tapasztalat mar-
góján az új rendszerről a me-
gyei rendőrség vezetői.

Hompoth Loránd
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Nagyjából két hónapja, 
hogy a rendőrök nem 
a falusi őrsökre járnak 

szolgálatba, ott várva az esetleges 
riasztást, hanem járőrautóval az 
utakat róják. A megyei rendőr-
ség vezetői, illetve Ladányi László 

Zsolt prefektus beszámoltak az 
átszervezést követő első hónap ta-
pasztalatairól. Mint kiderült, úgy 
tűnik, az új rendszer működik, a 
járőröző rendőrök sokkal hama-
rább kiérnek a helyszínre, mintha 
az őrsről kellene riasztani őket. „A 
rendszer persze még gyerekcipő-
ben jár, távolról sem tökéletes, de 
határozottan gördülékenyebben 
működik, mint a régi forma” – 
hangzott el a tájékoztatón. A la-
kosok azonban még nem szokták 
meg az átállást, így a rendőrőrsök-
re szaladnak, vagy oda próbálnak 
telefonálni, ha baj van. „Az egy-
séges segélykérő számot, a 112-est 
kell tárcsázni, a diszpécserszolgálat 
pedig azonnal küldi a legközelebbi 
járőrautót a helyszínre. Az egyes 
járőröző egységek tartózkodási 
helyét a GPS-rendszer segítségével 
a központban látják, így pontosan 
tudja a szolgálatos, melyik rend-

őrautó érhet előbb valamely hely-
színre” – pontosított Radu Sandu 
Moldovan megyei rendőrparancs-
nok. Attól sem kell tartani, hang-
súlyozták a tájékoztatón, hogy ke-
vesebb lett a rendőr a megyében. A 
közbiztonság őreinek száma nem 
csökkent, csak másképpen teljesí-
tik a szolgálatukat. Antal Ştefan 
főbiztos beszámolt, hogy több 
mint hatvan szolgálati autó áll a 
171 alkalmazott rendelkezésére. 
Románia utolsóként számolta fel 
a szocialista rezsimtől örökölt falu-
si rendőrőrshálózatot, Nyugaton 
már régóta az utcákat járva telje-
sítik a szolgálatot a közrendőrök. 
A rendszer ott tényleg működik, 
feltehetően itthon is beválik, noha 
még rengeteg tökéletesítenivaló 
akad. A lakosok számára azonban 
legfontosabb, hogy gond esetén a 
112-es egységes segélyhívó számot 
tárcsázzák.

Rendőrök a 112-es segélyhívó, a járőrautók és a GPS-es koordináció előnyeiről. Eredményes átszervezés fotó: hompoth loránd


