
 

Óvónıket szondáztattak 

Nagymágocs - Levélben kérte ki magának egy olvasónk, hogy megszondáztatták az 
óvónıket Nagymágocson. A polgármester szerint az a baj, hogy eddig nem volt 
ilyen. 

Levélben panaszolta el egyik olvasónk, hogy 
nemrégiben a polgármester jelenlétében 
szondáztatták meg az óvónıket Nagymágocson. A 
levélíró szerint a nagyközség vezetıje lejáratta az 
óvodapedagógusokat a szülık elıtt, a polgármester 
túllépte hatáskörét. 
 
– Valóban járt nálunk egy munkafelügyelı október 
utolsó hetében, és a törvényi elıírásoknak 
megfelelıen egyesével hívta be egy külön helyiségbe 
kollégáimat, hogy megszondáztassa ıket – mondta 
lapunknak Luczó Lászlóné. Az óvoda vezetıjétıl 
megtudtuk, az elmúlt években hasonló szőrésre nem volt példa az óvodában. Szerinte 
az effajta ellenırzéssel nincs semmi probléma, 6 óvónınek kellett részt vennie 
benne, és senki nem akadt fenn a rostán. A tagintézmény vezetıje megerısítette 
lapunknak, hogy Atkári Krisztián polgármester is személyesen részt vett az 
ellenırzésen. 
 
– Részt vettem én is a szondáztatáson, sıt jegyzıkönyv bizonyítja, hogy magam is 
megfújtam a szondát – nyilatkozta lapunknak Atkári Krisztián. Elmondta, semmilyen 
konkrét alapja nem volt az ellenırzésnek. Mivel váltás történt az önkormányzat élén, 
indokoltnak látta, hogy munkavédelmi ellenırzésen is átessenek az intézményeik. Az 
alkoholszonda használata leginkább a közmunkások miatt lett fontos, mert rájuk 
jellemzıbb, hogy isznak valamit munka elıtt vagy közben. Szinte minden 
intézményben alkalmaznak közmunkást, és ha már szerzıdtettek egy munkavédelmi 
szakembert, érdemes az összes foglalkoztatottat ellenırizni. A település elsı embere 
szerint épp az a gond, hogy a hasonló szőrések nem voltak rendszeresek korábban, 
ezért lepıdnek meg a munkavállalók. Atkári Krisztián hozzátette, ahol még nem 
szondáztattak, azok az önkormányzati intézmények is hamarosan sorra kerülnek. 
 
Szigorú rendelet 
 
Nagymágocson három költségvetési szerv mőködik, ezek vezetıinek van arra 
jogosultságuk, hogy ilyen ellenırzést elrendeljenek – mondta lapunknak Varga Ilona. 
A nagyközség jegyzıje hozzátette, nem érkezett panasz a szondáztatással 
kapcsolatban a hivatalba. A polgármester pedig azt mondta, hogy a késıbbiekben 
ebbıl ne legyen vita, rendeletben fogják szabályozni, hogy az intézményvezetık 
sőrőbben ellenırizzék a munkavállalókat.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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