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Nincs mód a felzárkóztatásra?
Egyre több az írástudatlan a marosvásárhelyi Hidegvölgyben
• Egyharmada nem 
jár iskolába azoknak a 
gyerekeknek, akiket a 
Hidegvölgyben mű-
ködő tanintézménybe 
írattak szüleik. Maros-
vásárhely romák által 
lakott városrészében 
egyre több az írástu-
datlan kiskorú és fiatal 
– figyelmeztet a Divers 
Egyesület, amely a 
szegregáció megszün-
tetését sürgeti. 

A N T A L  E R I K A

A marosvásárhelyi Legelő ut-
cában működik az az iskola, 
amelyet évtizedekkel koráb-

ban egy holland alapítvány hozott 
létre, és amely felvállalta a hideg-
völgyi gyerekek iskoláztatását. Az 

oktatási intézmény – ahol 
óvoda és elemi tagozat mű-
ködik – a volt 18-as számú, 
most Romulus Guga Általá-
nos Iskola részeként szere-
pel az iskolahálózatban. A 

holland alapítvánnyal kötött 
szerződés négy hónappal ezelőtt 
lejárt, a marosvásárhelyi önkor-
mányzat pedig külön struktúra-
ként szerette volna belefoglalni az 

iskolahálózatba. Koreck Mária, a 
roma kisebbségi problémákat fel-
vállaló Divers Egyesület elnöke 
arra figyelmeztette az önkormány-
zati képviselőket, a városházát és 
a civil szervezeteket, hogy nem 
tesz jót a hidegvölgyi iskolának, 
ha különálló státust kap. Helyet-
te az intézmény fokozatos felszá-
molását, illetve nappali központtá, 
délutáni foglalkoztatóvá alakítását 
szorgalmazza.

Sokan leszakadnak

A hidegvölgyi gyerekek közül 109-et 
írattak be, de közülük 35–40 gyerek 
nem jár iskolába. Még hozzávető-
legesen 30–35 azoknak a száma, 
akiket be sem írattak, holott már 
elérték az iskoláskort – mondta a 
Székelyhonnak Koreck Mária, aki 
szerint a gyerekeknek jobb lenne, ha 
különböző iskolákba íratnák őket, 
hogy tudjanak beilleszkedni. „Tuda-

tában vagyok annak, hogy sok csa-
lád számára ez mekkora nehézséget 
jelentene, hiszen a legközelebbi is-
kolától is másfél-két kilométerre van 
a Hidegvölgy, de valamiféleképpen 
ki kellene mozdítani őket onnan és 
ösztönözni, hogy iskolába járjanak” 

– fogalmazott a Divers elnöke. Azt 
is elmondta, hogy a mostani iskolát 
sem látogatják valamennyien, akik 
oda vannak beíratva, ráadásul akik 
járnak is, azok közül sem éri el min-
denki azt a szintet, amivel az 5. osz-
tályt a város egy másik iskolájában 
folytathatná. Ezért hamar kimarad-
nak, a 8. osztályt már csak egy-két 
gyerek végzi el.

„Naponta ki kellene járni a Hi-
degvölgybe, amihez legalább két 
vagy három olyan mediátorra volna 
szükség, aki minden reggel beko-
pogna a roma családokhoz, hogy 
küldjék a kicsinyeiket iskolába. Is-
kolabuszra is szükség lenne, amely 
ezeket a gyerekeket elvinné a város 
különböző tanintézményeibe. Tehát 
humán erőforrás és pénz szükséges 
elsősorban” – summázta Koreck 
Mária, hozzátéve, hogy ami a Hideg-
völgyben működő iskolát illeti, nem 
egyik napról a másikra számolnák 
fel, hanem fokozatosan, tehát évről 
évre nem indítanának előkészítő, 
majd első, második, harmadik és 
negyedik osztályt. Az épületben 
pedig egy nappali foglalkoztató 
központot lehetne létrehozni, ahol 
délutáni foglalkozásokon a gyere-
kekkel tanulnának, házi feladatot 
írnának, gyakorolnának.

A Romulus Guga Általános Isko-
lában, ahova a hidegvölgyi tanintéz-
mény tartozik, érdeklődésünk elől 
teljesen elzárkózott az igazgatóság: 
személyes megkeresésünkre egysze-
rűen hátat fordítottak anélkül, hogy 
legalább arra magyarázatot kaptunk 
volna, hogy miért utasítják vissza  
megkeresésünket. 

A Hidegvölgyben működő 
Szivárvány iskola

▴   FOTÓ: HAÁZ VINCE
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F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Roppant népszerű a Székelyud-
varhelyi Polgármesteri Hivatal 

által kialakított sétatéri közlekedési 
tanulópálya, ahol a bicikliszezonban 

rendszeresen látni gyakorló 
gyerekeket. Természetesen 
ez is volt a cél, hogy a fi atalok 
minél könnyebben elsajátít-
hassák a forgalmi szabályo-
kat, megtanulják a különbö-
ző irányító táblák jelentését. 

Most azonban ez kevésbé 
lehetséges, ugyanis ismeretle-

nek szinte minden táblát összefestet-
tek, letörtek vagy elhajlítottak. Noha 
tavaly gyereknapra épült meg a pá-
lya, a rongálók miatt már nyár végén 

cserélni kellett a kis méretű forgalmi 
táblákat – tudtuk meg Zörgő Noémitől, 
a polgármesteri hivatal szóvivőjétől. 
Mint mondta, akkor a helyi és az ál-
lami rendőrségnél is feljelentést tett a 
városháza ismeretlen tettesek ellen, de 
később csak azt a választ kapták, hogy 
a hatóságoknak sem sikerült beazo-
nosítani az elkövetőket. Ezek után a 
hivatal saját költségén hozta rendbe a 
pályát. „A korábbi javítások ellenére 

mostanra ismét több olyan kis tábla 
van, amely nem tudja ellátni feladatát 
a rongálások miatt. Ebben az ügyben 
újabb feljelentést teszünk a hatóságok-
nál” – közölte a hivatal. A pálya kiala-
kításához használt táblák összesen 
ezer lejbe kerültek, darabjuk harminc 
lej. A városháza azt tervezi, tavasz-
szal ismét megjavítják a pályát, hogy 
a bicikliszezonban rendeltetésszerűen 
használhassák azt a gyerekek.

Ismét megrongálták a biciklis tanulópályát
• Másodjára rongálták meg a székelyudvarhelyi Sétatéren gyerekek számára kialakított 
közlekedési tanulópályát. Most a kis forgalomirányító táblák zavarhatták az elkövetőket.

Nagyon szúrhatják valakinek a szemét a 
tanulópályán elhelyezett forgalmi táblák
▸   F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Hulladékgyűjtés
A csíkszeredai Eco-Csík hulladékgazdálkodási vállalat ezentúl átveszi 
havonta egy alkalommal térítésmentesen a nagy méretű hulladékokat 
és az újrahasznosítható hulladékokat. „Minden hónap első hétfőjén 
8 –15 óra között cégünk székhelyén (Csíkszereda, Akác utca 1. szám) 
átvesszük azokat a hulladékokat, amelyeket rendszerint csak lomtalaní-
tási akciók alkalmával gyűjtünk be (bútorok, matracok stb.). Átvesszük 
ugyanakkor a szelektíven gyűjtött műanyagot, fémet, papírt és kartont, 
valamint a csomagolóanyagnak minősülő üveget (ásványvizes, üdítős, 
alkoholos üvegek, babaételes üvegek, parfümös üvegek)” – áll a cég 
közleményében. Hozzátették, a zöld hulladékot, az építkezésből szár-
mazó hulladékot, valamint a veszélyes hulladékot azonban nem veszik 
át. A leadáshoz szükséges a személyi igazolvány (vagy másolatának) 
felmutatása. Első alkalommal ma állnak rendelkezésre.
 

Sípszó után
Ma 17.10 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának a 
meghívottja Apostolache Kiss Andrea. A nem olimpiai sportágak űzői 
közül a múlt év legjobb Maros megyei sportolójának választott keleti 
harcművésszel Szucher Ervin a 2019-es esztendőről és a világbajnoki 
ezüst- illetve bronzérméről beszélget.
 

A Nyárádba zuhant, életét vesztette
Egy 29 éves személy esett a Nyárád folyóba péntek délután Nyárád-
gálfalva közelében. A sérültet a befagyott vízből a tűzoltók emelték 
ki. A mentőorvosok 45 percig próbálták újraéleszteni, de nem jártak 
sikerrel, az áldozat életét vesztette.

• RÖVIDEN 




