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P E T H Ő  M E L Á N I A

Hosszasra és bonyolultra sikere-
dett a Csodavilág Napközi Ott-
hon felújítását célzó projekt, 

és még most sem lehet tudni biztosan, 
hogy mikor költözhetnek vissza az oda 
beíratott gyerekek és óvónőik, akik idén 

a harmadik tanévet kezdték a Pitypang 
Óvodaközpontban. „Otthonukban”, az 
egykori Jaszenovics-házban 2016 nya-
rán kezdődtek el a felújító, korszerűsítő 
munkálatok abban a reményben, hogy 
a szeptemberi tanévkezdésre sikerül be-
fejezni. A földszinti rész korszerűsítése 
mellett az is tervben volt, hogy a tetőtér-
ben foglalkoztató termeket és más ren-

deltetésű helyiségeket is kialakítanak. 
Ez utóbbi tervre mintegy 800 ezer lejes 
kormánytámogatást kapott a város, és 
a munka is elkezdődött. Menet közben 
derült ki, hogy a közel 100 éves épület 
szerkezete nagyon megromlott állapot-
ban van, nem bírná meg a tetőtér beépí-
tésével járó terhelést. Emiatt leállíttatta 
az építkezést a Hargita Megyei Építke-

Újra dolgoznak az építők
Egyelőre egy munkafázist végeznek el a Csodavilág Napközi Otthonnál

• Kétévnyi szünet után ismét elkezdődött a felújítómunkálat a gyergyószent-
miklósi Csodavilág Napközi Otthonnál. A jelenlegi fázisban az épület szerkeze-
tének megerősítését végzik el és kialakítják a tetőtérbe tervezett helyiségeket. 
A további munkálatoknak a későbbiekben fognak neki. Hogy pontosan mikor 
fejeződik be a hosszasra nyúló korszerűsítés, egyelőre nem tudni, de most már 
minden szükséges körülmény adott ahhoz, hogy a végére lehessen járni.

A tetőtérben 
két napközis 
csoportnak 
alakítanak 
ki termeket, 
illetve mellék-
helyiségek, 
öltözők és 
betegség 
esetére 
elkülönítő 
helyiség 
is épül, a 
földszinten 
további négy 
csoport 
számára 
lesznek
termek. 

Két hónap alatt kell befejezzék a 
zajló munkafázist a kivitelezők. 
Egyelőre a rombolás nyomai 
látványosabbak
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zésügyi Felügyelőség, elrendelve az 
épület statikai megerősítését. Mivel ezt 
nem tartalmazta az eredeti projekt, egy 
újabbat kellett összeállítani és lefoly-
tatni a terveztetéstől kezdődően a kivi-
telezővel való szerződés megkötéséig. 
337 ezer lejbe kerül az épület szerkeze-
tének megerősítése. Ennek nagy részét, 
mintegy 250 ezer lejt a városi költségve-
tésből különítették el, a különbséget az 
eredeti projektből fedezik – magyaráz-
ta a sajtónak Nagy Zoltán polgármester, 
aki helyszíni szemlére hívta pénteken a 
média képviselőt.

Beosztása nagyban megváltozik

Láthattuk, dolgoznak az építők. Egyelő-
re a rombolás nyomai szembetűnőbbek: 
megbontott falak, tátongó mennyezet 
látványa fogadott. „Olyan munkafázis-
nak vannak az elején, amelynek kivi-
telezési határideje két hónap. Kiépítik 
a tetőtér alapját képező betonkoszorút, 
a tetőteret pedig új struktúrával, elő-
regyártott kerámiaelemekkel erősítik 
meg. Ebben a munkafázisban még 
meg fog valósulni az épület befödése, 
illetve a tetőtéri termek kialakítása. Ezt 
követően a munkálatot átveszi az a cég, 
amely első fázisban látott hozzá a felújí-
táshoz” – részletezte a polgármester. 

A tetőtérben két napközis csoport-
nak alakítanak ki termeket, illetve 
mellékhelyiségek, öltözők és betegség 
esetére elkülönítő helyiség is épül, a 
földszinten további négy csoport szá-
mára lesznek foglalkoztatótermek, rak-
tárhelyiségek, konyha, ebédlő, orvosi 
rendelő, szaniter helységek, irodák. 
„A munkálat befejeztével egy olyan 
napközink lesz, ami mintegy 500 négy-
zetméteren, hat csoportnak helyt adva 
fogja szolgálni a szentmiklósi kisgyere-
keket, családokat. További, kisebb fej-
lesztéseket is tervezünk, amik ha mind 
megvalósulnak, ez az intézmény a vá-
ros egyik legjobban kialakított és fel-
szerelt napközije lesz. Reméljük, hogy 
a következő tanévkezdésre elkészül” – 
mondta Nagy Zoltán.

Akár bírósági pert is indíthatnak
• Utolsó megoldásként akár bírósághoz is fordul a gyergyó-
szentmiklósi Szekler Monitor, azaz Székely Figyelő Alapítvány, 
amennyiben a székelyföldi megyék prefektusai nem oldják meg 
a petíciójukban szereplő elvárásokat. Szeretnék elérni ugyanis, 
hogy minden érintett közintézményben tartsák be a kisebbségi 
anyanyelv-használati jogokra vonatkozó előírásokat.

BARABÁS HAJNAL

Mint ismert, petícióval fordult a 
gyergyószentmiklósi Szekler 
Monitor, azaz Székely Figyelő 

Alapítvány a székelyföldi megyék pre-
fektúráihoz, hogy ellenőrizzék, a közin-
tézményekben betartják-e a kisebbségi 
anyanyelvi jogokra vonatkozó előíráso-
kat. A petíciókra kapott válaszokkal azon-

ban nem voltak elégedettek, ezért akár 
bírósághoz is fordulhatnak jogorvoslatért.  
Árus Zsolt, a Székely Figyelő Alapítvány 
elnöke, valamint Sorbán Attila Örs alel-
nök arról számoltak be pénteken, hogy a 
Kovászna, Maros, illetve Hargita megyei 
prefektusoknak küldött petíciójukra ki-
térő, és nem kielégítő válaszokat kaptak. 
Mint mondták, azért nem soroltak fel 
konkrét példákat a petíciójukban, mert az 
egy általános probléma, még Hargita me-

gyében is, hogy helyenként hiányoznak 
a kétnyelvű feliratok, a közintézmények 
honlapjai pedig nem minden esetben el-
érhetőek magyar nyelven is, illetve a ma-
gyar nyelvű szóbeli és írásbeli ügyintézés-
ben is vannak akadályok, szép számmal. 
„A prefektus kötelessége, hogy ellenőriz-
ze és betartassa a törvényességet, petíci-
ónkban ezt kértük tőlük” – szögezték le. 
Az ügyről részletesebben a http://blog.sic.
hu/szekelyfi gyelo/ blogon lehet olvasni.

Sorbán és Árus közösen készülnek 
fellépni a prefektúrák ellen 
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