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Mintegy 3400 óvodát építtetne 
idén Romániában a tanügymi-
nisztérium az országos vidék-
fejlesztési program keretében. 
Olyan településeken terveznek új 
intézményeket, ahol nincs óvoda, 
vagy ha van is, bérelt épületben 
működik, netán nem megfelelő 
körülmények között.

 » ANTAL ERIKA

Bár gyakran hallani, hogy egy-
re kevesebb a gyermek, a tan-
ügyminisztérium az országos 

vidékfejlesztési program révén az 
Európai Unió támogatásával újabb 
óvodaaépítésekbe kezdett: mintegy 
3400 óvodát létesítenének az idén. 
A tanintézeteket az igényeknek meg-
felelően olyan városokban, közsé-
gekben építik fel, ahol nincs óvoda, 
vagy ha van is, bérelt épületben mű-
ködik, netán olyan körülmények kö-
zött, amelyek nem felelnek meg sem 
egészségügyi szempontból, sem az 
európai uniós normák szemszögéből. 
Márton Adél, a Hargita megyei tanfe-
lügyelőség óvodákért felelős tanfel-
ügyelője érdeklődésünkre elmondta, 
sok helyen azért szükségesek az új 
építésű óvodák, mert a jelenlegi épü-
letek nem felelnek meg az elvárások-
nak. Az is megtörténik, hogy az óvo-
dák államosított és visszaigényelt, 
visszaszolgáltatott ingatlanban mű-
ködnek, ahonnan belátható időn be-

lül ki kell költözniük, vagy tömbház-
lakásban kialakított helyiségekben, 
esetleg olyan régi épületben, amely 
szinte már semmilyen előírásnak 
nem felel meg: nincs megfelelő ivóvíz-
hálózat, szennyvízcsatorna, mosdó, 
étkező. A tanfelügyelő rámutatott, az 
óvodáknál is nagyobb szükség van 
a bölcsődékre. Bár a városokban is 
kevés a bölcsődei hely, de a falvak-
ban – egy-két kivétellel – nincsenek 
ilyen intézmények. Maros megyében 
sürgősen legkevesebb hat új óvodá-
ra lenne szükség – nyilatkozta Ioan 

Macarie főtanfelügyelő. Hozzátette, 
nem ez az első alkalom, amikor a 
tanügyminisztérium hasonló pro-
jektet indít, tavaly például két új 
óvodát avattak tanévkezdéskor: 
Náznánfalván és Nagysármáson. Ma-
rosvásárhelyen az Egyesülés negyed-
ben, valamint Dédán, Ádámoson és 
Vámosgálfalván is hozzákezdtek az 
óvodaépítéshez, a munkálatokat 
jövő tanévkezdésre be is fejezik a 
tervek szerint. Marosvásárhelyen 
két óvodára volna szükség minél 
előbb a Kövesdomb és a Tudor la-

ÚJ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKET LÉTESÍTENE IDÉN A TANÜGYMINISZTÉRIUM OLYAN TELEPÜLÉSEKEN, AHOL NINCS KISDEDÓVÓ 

Országos óvodaépítési program indult

Az új óvodákat országszerte az igényeknek megfelelően építik fel olyan településeken is, ahol bérelt épületekben működnek az intézmények  
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kótelepen, ahol az utóbbi években 
megnövekedett a gyermeklétszám. 
Hasonlóképpen Dicsőszentmár-
tonban is sürgetik az óvodaépítést, 
mivel sok a gyerek, és igény van az 
intézményre. Hargita megyében 
viszont hasonló óvodaépítésről 
nincs tudomásuk a tanfelügyelő-
ségen. Ahogy Salamon Zsuzsan-
na, a tanfelügyelőség munkatársa 
érdeklődésünkre elmondta, arról 
nincs tudomásuk, hogy Hargita 
megyében felmérés készült volna a 
szükségletekről.

 » Bár a váro-
sokban is kevés 
a bölcsődei hely, 
de a falvakban – 
egy-két kivétellel 
– nincsenek ilyen 
intézmények. 

 » A. E.

Nem marad senki a szabad ég alatt, 
mindenkit befogadnak a maros-

vásárhelyi éjszakai menhelyre. Noha 
százhúsz férőhelyes a polgármesteri 
hivatal által működtetett hajléktalan-
szálló, jelenleg több mint százötvenen 
tartózkodnak ott. „Senkit nem utasí-
tunk vissza, aki a segítségünket kéri, 
illetve azokat sem, akiket a helyi vagy 
a megyei rendőrség, esetleg mentőszol-
gálat hoz ide” – mondta el érdeklődé-
sünkre Székely István intézményve-
zető. Rámutatott, a férőhelyek számát 
úgy növelték, hogy emeletes ágyakat 
tettek be a szobákba. Két módja van an-
nak, hogy valaki befogadást nyerjen a 
szálláshelyre. Az egyik, ha saját maga 
kérvényezi a polgármesteri hivatal-
ban, ahol szociális ankétot készítenek 
vele, felmérik az anyagi lehetőségeit, 

megállapítják, hogy jogosult-e a haj-
léktalanszálló szolgáltatásaira. A má-
sik eset, amikor az utcán, a parkban, 
lépcsőházban vagy építkezéseknél 
meghúzódó hajléktalanokat visz be a 
menhelyre a rendőrség vagy a roham-
mentő-szolgálat. Persze ha valaki nem 
akar ott maradni, nem kötelező. „Nyil-
vántartásunkban olyan hajléktalanok 
is szerepelnek, akik a város különböző 
negyedeiben húzódnak meg, és nem 
akarják igénybe venni a szolgáltatása-
inkat” – mutatott rá Székely István. A 
lehetőségek pedig szűkülnek, hiszen 
amióta felújították a vasútállomást, 
az ottani váróteremben sem lehet már 
éjszakázni, sőt a buszállomásokon 
sem. Maradnak a lépcsőházak, viszont 
többnyire már azokat is zárják, illetve 
azok az építkezések, amelyeknél a fa-
gyos idő miatt áll a munka. Parkban 
ilyenkor nem lehet órákig tartózkodni, 

ugyanis fennáll a fagyhalál veszélye. 
Csütörtökön reggel ottjártunkkor a 
szobákban üldögéltek a lakók, akadt, 
aki már felkelt, és megvetette az ágyát, 
vagy a fürdőszobában tartózkodott, 
mások még a takaró alatt feküdtek. 
A szabályok szerint az ottlakóknak 
reggel hétkor el kellene hagyniuk a 
menhelyet, nappal ugyanis nem tar-
tózkodhatnak benn, ám most ettől 
eltekintenek, senkinek sem szeretné-
nek még nagyobb nehézséget okozni 
– mondta az igazgató, hozzátéve, hogy 
vannak, akik orvosi javaslatra amúgy 
sem hagyhatják el a szálláshelyet. Bent 
meleg van, fürdőszoba, tisztálkodási és 
mosási lehetőség áll a rendelkezésükre.
Ha valakinek nem elég a jövedelme a 
napi táplálkozásra, akkor a városháza 
szociális ebéddel is segíti. Míg évek-
kel korábban egy kis reggelivel vagy 
vacsorával – teával, szendviccsel – is 

Mindenkit befogadnak a marosvásárhelyi éjjeli menedékhelyre
tudtak szolgálni, most nincs ez a lehe-
tőség. Az igazgató szerint ugyanis ez 
másik szociális szolgáltatás, amihez 
nincs engedélye a szállást biztosító in-
tézménynek. De kapcsolatban állnak 
több olyan civil szervezettel, amelyek 
napi ellátást biztosítanak a rászorulók-
nak, ugyanakkor egyházi szervezetek is 
felajánlják, hogy egy-egy adag ebédet 
visznek. A menhely legfi atalabb lakói 
huszonévesek, akik állami gondozás-
ban éltek, és felnőttkorukra utcára ke-
rültek, a legidősebb lakók hetven éven 
felüliek. Szinte valamennyi korosztály 
képviselője jelen van az éjszakai haj-
lékon. Amint megtudtuk, többnyire az 
alkoholproblémák vezetnek oda, hogy 
valaki hajléktalanná váljon. Megtör-
tént, nem is egy személlyel, hogy túl 
nagy hitelt vett fel, nem tudta törlesz-
teni, ráment a háza, a családi élete. 
Az sem ritka – ecsetelte az igazgató –, 
hogy valaki miután elveszíti a házát, a 
nyugdíjára vagy a jövedelmére akkora 
terhet vállal, amit már nem tud tör-
leszteni, így már az sem marad, amiből 
fenntarthatná magát. „Ahány eset, any-
nyi történet, valamennyien súlyos té-
vedések, csalódások áldozatai” – tette 
hozzá. Marosvásárhelyen nincsen még 
nappali melegedőhely, viszont az igaz-
gató szerint tervbe vették egy olyan hely 
kialakítását, ahová nappal beülhetnek, 
melegedhetnek a hajléktalanok. A költ-
ségvetéstől függ, hogy mikor látnak 
hozzá a megvalósításhoz.

 » A szabályok 
szerint az ottla-
kóknak reggel 
hétkor el kellene 
hagyniuk a men-
helyet, nappal 
ugyanis nem 
tartózkodhatnak 
benn, ám most 
ettől eltekinte-
nek, senkinek 
sem szeretnének 
még nagyobb 
nehézséget 
okozni – mond-
ta az igazgató, 
hozzátéve, hogy 
vannak, akik 
orvosi javaslat-
ra amúgy sem 
hagyhatják el a 
szálláshelyet. 

Több mint harminc hajléktalant vittek be a kolozsvári menhelyre, hogy ne fagyjanak meg

Több mint harminc kolozsvári hajléktalant vittek be a helyi rendőrök a kolozsvári menhelyre az elmúlt egy hét során, 
hogy ne fagyjanak meg az utcákon. A kincses városbeli városháza csütörtöki közleménye szerint a menhelyen tartózko-
dó hajléktalanok napi kétszer ételt is kapnak. Kolozsváron két hajléktalanszálló működik, az egyik a Szigligeti (Dragoș 
Vodă) utcában, a másik pedig a Kajántói (Oașului) úton. A két szálláson összesen 110 hely áll rendelkezésre, amelyek 
száma szükség esetén hússzal bővíthető. A kolozsvári helyi rendőrség ugyanakkor arról is tájékoztatott, hogy az utcá-
kon talált 31 hajléktalan személy közül 18-an más településekről érkeztek, volt köztük tordai, marosvásárhelyi, gyulafe-
hérvári, nagyilondai (Szilágy megye), pusztakamarási, de még jászvásári és Piatra Neamț-i is. „Felkérjük a kolozsvária-
kat, hogy támogassanak ezekben az akciókban, és ha hajléktalanokat látnak, tárcsázzák a kolozsvári városi rendőrség 
diszpécserszolgálatát” – szögezi le a városháza közleménye.




