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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

A SZÜLŐFÖLDÖN MARADÁST IS ELŐSEGÍTI A VIDÉKI NAPKÖZIK ÉS BÖLCSŐDÉK LÉTESÍTÉSE

Óvoda szülte gyermekvállalási kedv

Biztonságot adó községfejlesztés. Napközi programmal működő óvodát adtak át Vámosgálfalván

A fi atal párok szülőföldön 
maradásához és a gyermek-
vállalási kedv növekedéséhez 
vezet a 21. század igényeinek 
megfelelő bölcsődék és nap-
közik létesítése – vallja több 
marosszéki polgármester. Vé-
leményüket a tanfelügyelőség 
illetékese is osztja.

 » SZUCHER ERVIN

„Amióta a faluban kide-
rült, hogy napközi prog-
rammal működő óvodát 

építünk, egyre több fi atal vállal 
gyereket” – mondta többek között 
Vámosgálfalva polgármestere a 
tan évkezdés napján szervezett épü-
letavatón. Balog Elemér megállapí-
tása sokakat megmosolyogtatott a 
hallgatóságból, azonban az elöljáró 
nem aff éle szaft os viccnek szánta: 
anyakönyvi adatokkal, illetve fi atal 
falubeliek nyilatkozataival tudja 
alátámasztani állítását.

„Embert nevelnek”
Vámosgálfalván
„A községben lényegesen javult a 
népszaporulat. Több fi atal anyu-
ka, apuka mondta el, hogy a jó hír 
hallatára vállalt gyermeket vagy 
kistestvért a már meglévő mellé. Ta-
valy negyvenketten jártak óvodába, 
az idén szinte másfélszer annyian, 

hatvanan lesznek. Az elkövetke-
zendő években még több gyerekkel 
számolunk” – lelkendezett a Kró-
nikának a Kis-Küküllő menti, ma-
gyar többségű település elöljárója. 
Szerinte a vámosgálfalviak nagyon 
jól ismerhetik azt a kínai bölcsessé-
get, amely szerint „ha a jövő évről 
akarsz gondoskodni, vess magot, 
ha egy évtizeddel számolsz, ültess 
fát, ha terved egy életre szól, embert 
nevelj”. „Egyre több helybéli dön-
tött arról, hogy nemcsak magot vet, 
és fát ültet, hanem embert is nevel, 
mégpedig itt, a községben” – tette 
hozzá Balog. A Dicsőszentmárton 
közelében fekvő település gazdája 
elmondta, hogy a fi atal családokkal 
egyeztetve javasolta az önkormány-
zati képviselőknek a régi óvoda ki-
bővítését a korábbi háromszorosára. 
Az avatón Ioan Macarie főtanfel-
ügyelő kellemes csalódottságának 
adott hangot; mint mondta, amikor 
két évvel ezelőtt meglátta az építő-
telepet, rendkívül szkeptikus volt. 
Akkor nem akarta megbántani vagy 
letörni a polgármestert, inkább nem 
mondott semmit. A főtanfelügyelő-
vel ellentétben Pataki László iskola-
igazgató már akkor úgy vélte, hogy 
az építkezéssel – a korszerű beruhá-
záson túl – jövőképet is biztosítanak 
a közösségnek.

Máshol is több gyerek születik
Balog Elemér megállapítását másik 
két politikuskollégája is megerősíti. 

Amellett, hogy mind Marosszent-
györgy, mind Marosszentkirály di-
namikusan fejlődő községközpont-
nak számít, ahol a lakosság száma 
is gyarapodik, a gyermekvállalási 
kedv is megugrott a hosszú prog-
ramú óvoda, illetve a bölcsőde 
létesítése után. A megyeközpont-
tal összenőtt településeken alig 
fejezték be az egyik beruházást, 
máris nekiláttak a következő ter-
vezésének. Szentgyörgyön ezelőtt 
tíz évvel emelték meg egy szinttel 
az óvoda épületét, most viszont 
egy másikat is építenek. Ugyanígy 
jártak a bölcsődével is, amelyet 
alig egy pár évvel ezelőtt avattak, 
most viszont a bővítésére készül-
nek. Nagy az igény iránta, amit a 
leginkább az a tény igazol, hogy 
20-25 kisgyerek most is csak pótlis-
tára kerülhetett fel. „Határozottan 
érződik a napközi, illetve a bölcsi 
létrehozásának hatása. A fi atal 
családoknak a két intézmény léte 
biztonságérzetet nyújt, aminek kö-
szönhetően sokkal bátrabban ter-
vezhetik meg jövőjüket” – fejtette 
ki lapunknak Sófalvi Szabolcs ma-
rosszentgyörgyi polgármester.

Hasonló utat járt be Maros-
szentkirály is, ahol tavaly ilyen-
kor avatták fel a napközi otthonos 
óvodát, jövő szeptemberben meg 
a bölcsőde épülete előtt szeretnék 
elvágni a szalagot. Nemrég írták 
alá az uniós alapokból létesítendő 
intézmény felépítésére vonatkozó 
szerződést, Gál Sándor alpolgár-
mester azonban rendkívül derűlá-
tó. Mint mondja, az óvoda építése 
is decemberben kezdődött, és alig 
kilenc hónapot tartott. „Nem tud-
nám megmondani, hogy az óvoda 
vagy a leendő bölcsőde miatt szü-
letik egyre több gyerek a faluban, 
de az biztos, hogy egyre nagyobb 
igény mutatkozik az iskola előtti 
tanintézetekre” – vélekedett az 
elöljáró.

Kovács Júlia szaktanfelügyelő 
is úgy látja, amennyiben egy-egy 
vidéki településen megépül egy 
korszerű, lehetőleg napközi prog-
rammal működő óvoda, a fi atalok 
egyre kevésbé gondolkodnak az 
elvándorlásban, inkább helyben 
vagy a környéken vállalnak mun-
kát, szülőfalujukban teremtenek 
otthont. „Így nem hal ki az óvoda, 
és nem hal ki a vidék” – értékelte 
a reményt sugalló helyzetet az óvo-
dákért felelős tanfelügyelő.

 » A vámosgál-
falviak nagyon 
jól ismerhetik 
azt a kínai böl-
csességet, amely 
szerint „ha a 
jövő évről akarsz 
gondoskodni, 
vess magot, ha 
egy évtizeddel 
számolsz, ültess 
fát, ha terved 
egy életre szól, 
embert nevelj”.
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Újabb székelyföldi
medveproblémák

Folyamatosan riadalmat keltenek 
a medvék Csíkpálfalva község-

ben: a korábban számos kárt okozó 
fi atal példányon kívül egy kétbocsos 
anyamedve is feltűnt Csíkdelne 
határában, a keddre virradó éjszakán 
pedig egy lakóház udvarára is beme-
részkedtek. A helybélieket a Ro-Alert 
rendszeren keresztül fi gyelmeztették 
a veszélyre, arra kérve őket, hogy ne 
közelítsék meg az érintett területet. 
A medvecsalád végül a riadalmon 
kívül egyéb kárt nem okozott – tudtuk 
meg Hadnagy Leheltől, a Szilos Va-
dászegyesület vezetőjétől, amelynek 
az ügykezelésébe tartoznak a csíkpál-
falvi területek. Mint mondta, tudnak 
róla, hogy egy kétbocsos anyamedve 
közel egy hónapja a falu határában 
található kukoricásban tanyázik, ed-
dig azonban nem fordult elő, hogy a 
lakóházak közé is bemerészkedjenek. 
A szakember szerint ez valószínűleg 
egyedi esetként könyvelhető el, talán 
valami megijesztette a vadakat, azért 
vették az irányt a lakott terület felé. 
Véleménye szerint azonban amíg 
találnak megfelelő mennyiségű élel-
met a kukoricásban, továbbra is ott 
tartózkodnak majd.

Ugyancsak a kukorica tarthatja 
távol a községtől azt a fi atal medvét, 
amely a nyár folyamán nagy problé-
mát okozott több helyszínen is: szár-
nyasokat, bárányokat és nyulakat ölt 
meg, számos méhkaptárt tört össze, 
pánikot keltve a községközpontban és 
Csíkcsomortánban egyaránt. A va-
dászegyesület július 18-án nyújtotta 
be a nagyvad kilövésére vonatkozó 
kérelmet, amelyet augusztus 7-én jóvá 
is hagyott a környezetvédelmi minisz-
térium. Ennek már több mint egy hó-
napja, a problémás egyedet azonban 
még nem emelték ki az állományból, 
mivel azóta elkerüli a községet.

Eközben közel egy év telt el, és 
megannyi kár keletkezett, amíg a 
környezetvédelmi minisztérium 
engedélyezte a tavaly ősszel és idén 
tavasszal Szentábrahámon pusztító 
medve kilövését. A Hubertus Vadász- 
és Sporthorgásztársulat már az első 
alkalommal kilövési engedélyt kért a 
problémás egyedre a környezetvédel-
mi minisztériumtól, amit aztán idén 
tavasszal is megismételt, mindkét 
alkalommal eredménytelenül. Végül 
a társulat vezetője, Fazakas Attila 
számára is meglepő módon, nem-
rég felhívták őt a környezetvédelmi 
tárcától, hogy most már jó eséllyel 
engedélyt adnak a károkat okozó 
nagyvad elpusztítására, ha ismét 
elküldik a garázdálkodását igazoló 
dokumentumokat. A társulat így 
is tett, így nemrég engedélyezték a 
medve kilövését. (I. K., F. B.)




