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Újra kinyitnák  a bölcsődéket
Zajlik a visszairatkozás, beiratkozás időszaka
• Minden évben ebben 
az időszakban szokták 
megszervezni a bölcső-
dékbe való beiratkozást 
a következő tanévre. 
Gyergyószentmiklóson 
csütörtökön és pénte-
ken van a visszairatko-
zás, jövő héten pedig a 
beiratkozás. Csíkszere-
dában jelenleg a vissza-
iratkozási időszak tart, 
telefonon érdeklődik 
meg a háromévesnél 
kisebb gyermekek szü-
leitől, hogy továbbra 
is a bölcsődébe szeret-
nék-e járatni a kicsiket, 
a fennmaradó helyekre 
pedig várhatóan egy 
hónap múlva hirdetik 
meg a beiratkozást.

B A R A B Á S  O R S O L Y A ,  
K O V Á C S  E S Z T E R

Üres az udvar, a termek, hirte-
len lett vége a 2019–2020-as 
tanévnek a gyergyószentmik-

lósi városi bölcsődében is. Eredetileg 
július végéig tartott volna a tevé-
kenység, de a jelenlegi járványhely-
zetben, bár nagy igény lenne rá, nem 
fogadhatják a gyermekeket. „Ameny-
nyiben a rendelkezések megengedik, 
akár a nyáron is kinyitnánk, ezért 
is tartjuk fontosnak, hogy a meg-
szokott időben megszervezzük a be-
iratkozást. Elsőként csütörtökön és 

pénteken a visszairatkozásra lesz le-
hetőség, várhatóan kevés olyan gyer-
mek lesz, aki a következő tanévre is 
marad, többségük ugyanis óvodába 
megy ősszel. A fennmaradó helyek-
re lehet iratkozni június 2–4. között, 
személyesen, hiszen érthető, hogy a 
szülők szeretnék látni, hova viszik 
majd a kisgyermekeiket” – ismertet-

te ottjártunkkor Horvát Orsolya in-
tézményvezető-helyettes. A két cso-
portban összesen negyven hely van, 
a szükséges iratcsomót a bölcsőde 
székhelyén lehet leadni naponta 9 és 
12 óra között.

Szükséges dokumentumok

Másfél évnél nagyobb gyerekeket 
várnak, a beíratáshoz szükséges 
kitöltött formanyomtatvány mellé 
csatolni kell egyebek közt a gyer-

mek születési bizonyítványának, a 
szülők vagy törvényes gyámok sze-
mélyi igazolványainak, a kiskorú 
testvérek születési bizonyítványa-
inak és esettől függően a gyámsá-
got vagy örökbefogadást igazoló 
bírói végzések másolatát. Emellett 
kérik még a jövedelmi igazolást a 
beiratkozás előtti időszakról a mun-

kaszerződés érvényességére vonat-
kozó megjegyzéssel, a családorvos 
által kibocsátott igazolást, amely 
bizonyítja, hogy a gyermek egész-
séges és alkalmas a bölcsődébe való 
felvételre, valamint az oltási köny-
vecske másolatát. Csatolni kell  to-
vábbá a polgármesteri hivatal által 
kibocsátott dokumentumot arról, 
hogy a kérvényezőnek március 31-
éig bezárólag nincsenek tartozásai.

„Továbbra is nagy az igény és 
az érdeklődés az intézmény iránt, 

ezért elsősorban a gyergyószent-
miklósi lakhellyel rendelkező 
gyermekeknek adunk helyet, bár 
nagyon sokan hoznák a gyereküket 
a környező településekről is, illetve 
fi gyelembe vesszük azt is, hogy a 
szülő dolgozik-e. Ha a helyek betel-
nek, a többi beiratkozó várólistára 
kerül, és amennyiben szabadul fel 

hely, jelezzük az érintetteknek” – 
mondta Horvát Orsolya.

Alig várják a nyitást

A csíkszeredai bölcsődében három 
csoport működik, összesen 63 férő-
helyes az intézmény. Mivel az alkal-
mazottak technikai munkanélküli 
szabadságon voltak az elmúlt hetek-
ben, így a megszokottnál jóval ké-
sőbb szervezik meg a beiratkozást. 
„Korábban ilyenkor hirdettük meg 

a helyeket, jelenleg azzal foglalko-
zom, hogy telefonon felhívom azo-
kat a szülőket, akiknek a gyermeke 
még nem töltötte be a három évet. 
Remélhetőleg hamarosan kiderül, 
hányan iratkoznak vissza, és azt 
követően lehet majd meghirdeti a 
beiratkozást. Ez várhatóan június 
utolsó hetében vagy legkésőbb júli-
us első hetében lesz majd” – árulta 
el érdeklődésünkre Kövér Katalin, 
a csíkszeredai bölcsőde vezetője. 
Az iratkozáshoz szükséges minden 
információ a szereda.ro honlapon 
lesz majd ismertetve. A típuskéré-
seket és a beiratkozási dokumentu-
mokat e-mailben kell elküldeni az 
intézménynek, tekintettel a jelenle-
gi járványhelyzetre. Amennyiben a 
rendelkezések engedik, nyáron itt is 
kinyitnának. „Rengeteg kérés 
van, minden szülő, akivel 
találkozunk, alig várja, hogy 
újra kinyisson a bölcsőde. 
Nem tudják, hogy mi lesz, 
hiszen a gyerekfelügyeletre 
járó pénzt csak a tanév végé-
ig, vagyis június 15-éig kapják meg. 
Nálunk azonban a tanév július vé-
géig tart, és csak augusztusban van 
zárva az intézmény. Ha lehetséges, 
akkor mindenképp újraindítjuk a te-
vékenységet” – hangsúlyozta Kövér 
Katalin intézményvezető.

Székelyudvarhelyen sem nyitnak

Balázs Saroltától, a Székelyudvar-
helyi Polgármesteri Hivatal oktatá-
sért felelős referensétől megtudtuk: 
egyelőre biztosan nem nyit ki a 
székelyudvarhelyi bölcsőde, sza-
badságon van a személyzet is. A be-
iratkozás majd a napközis iratkozás 
után kezdődik: az, hogy hány sza-
bad hely lesz ősztől a bölcsiben, at-
tól függ, hogy a most oda járó kicsik 
közül hányan mennek napközibe 
a következő tanévtől. Egyébként 
négy csoporttal működik az udvar-
helyi intézmény, legtöbb 80 gyere-
ket tudnak fogadni. 

Egy ideig még csend lesz a 
székelyföldi bölcsődékben

▴  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Nem indít fizetéses helyet az orvosi egyetem
A tavalyinál kevesebb magyar tannyelvű helyet hirdet az orvosi szakon 
a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai 
Egyetem (MOGYTTE), viszont az akkreditációs bizottság (ARACIS) által jóvá-
hagyott maximálisat – tájékoztatott Nagy Előd rektorhelyettes, aki lapunk 
érdeklődésére elmondta, az idei újdonság az, hogy megszűntek a költség-
térítéses helyek, csak államilag finanszírozott helyekre felvételizhetnek a 
jelentkezők. A gyógyszerészetin egyenlőségi alapon 50–50 helyet hagytak 
jóvá az egyetem hétfő délutáni igazgatótanácsi ülésén, a fogászati karon 
pedig 45–45 hely jut a román, illetve a magyar tannyelvet választóknak. Az 
informatika szak egyelőre ideiglenes akkreditációval rendelkezik, még nem 
dőlt el, hány helyet hirdetnek magyar és román tagozaton – mondta Nagy 
Előd. Ahogy azt már megírtuk, a nagyobb karokon, ahol 5–6 éves a képzés 
ideje, július 26-án, az egészségügyi biztonsági intézkedéseket betartva 
hagyományos felvételi vizsgát tartanak, míg a kisebb, 3–4 éves tanulmányi 
idejű karokra az érettségi jegy alapján veszik fel a jelentkezőket. Abban az 
esetben, ha két egyforma átlaggal rendelkező közül kell választani, a négy 
középiskolai év előmeneteli eredményeit is számításba veszik. (Antal Erika)

• RÖVIDEN 

Okos parkolórendszert építettek ki Székelyudvarhely központjában
A parkolás gördülékennyé tételére 
okos megoldással rukkoltak elő Szé-
kelyudvarhelyen: a helyi Upon Smart 
vállalkozást megbízva most LoRA 
(azaz alacsony frekvenciás) szenzo-
ros parkolási rendszert építtetett ki 
a Városháza téren a városvezetés. 
Az okos rendszer segítségével a 
főtérre kihelyezett digitális kijelzőn 
meg lehet tekinteni, hogy a központi 
téren lévő 64 parkolóhely közül hány 
szabad, érdemes-e ott megállóhe-
lyet keresni. A kijelző külön kezeli a 
fogyatékkal élők számára fenntar-
tott, a háromszögben lévő, vala-
mint a polgármesteri hivatal előtti 
parkolóhelyeket, külön jelezve, hogy 
hol hány szabad. A hosszabb távú cél az, hogy a rendszert a legforgalmasabb központi részre is kiterjesszék. A 
fejlesztés tervezése és kivitelezése összesen 88 ezer lejbe került. Székelyudvarhelyen összesen 232 parkolóhely 
van az A és 184 a B övezetben. (Kovács Eszter)




