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A vírus miatt újratervezés kell
Elképzelhető, hogy több, idénre ütemezett beruházást el kell halasztani
• A koronavírus-jár-
vány miatt elképzelhe-
tő, hogy több, idénre 
tervezett beruházást 
át kell majd ütemezni 
– jelezte Gyergyószent-
miklós polgármestere. 
Nagy Zoltán egyezte-
tésre hívja a helybéli-
eket, azt kérve tőlük, 
segítsenek felállítani 
egy fontossági sorren-
det a várható költség-
vetés-módosítás előtt.

GERGELY IMRE

A polgármester a blogján és 
Facebook-oldalán tette köz-
zé azt az online kérdőívet, 

amelyben arra kéri a gyergyószent-
miklósiakat, hogy az ott felsorolt 14 

folyamatban lévő vagy tervezett 
beruházás közül válasszák ki 
azt a hármat, amely szerintük 
a legfontosabb lenne. A meg-
jelölhetők között van például 
a víz- és szennyvízhálózat fel-
újítása, korszerűsítése, utak, 

utcák, árkok felújítása, a mű-
jégpálya és a múzeum felújítása, szo-
ciális lakások építése, az idősotthon 

bővítése, vagy parkok, közterületek 
fejlesztése is. Ránézésre mindegyik 
fontos megvalósítás lenne, így nem 
könnyű a három leginkább prioritást 
élvezőnek a kiválasztása.

Cél: menteni a beruházásokat

A polgármesternek nincs számítása 
bármelyikről is lemondani, de el kell 
gondolkodni egyesek átütemezésén 
– mondta megkeresésünkre. Mint a 
felhívásában fogalmaz: „Sajnos a jár-

vány gazdasági problémákat okozott, 
ezért az ország költségvetése mellett 
az önkormányzat költségvetését is 
módosítani kell. A célom világos: 
menteni a beruházásokat, felállítani 
a fontossági sorrendet.” A felsorolt 14  
elképzelés mellett egyéb fejlesztési ja-
vaslatot is megadhatnak a kérdőív ki-
töltői, olyat, ami az ő szempontjukból 
hasonlóan fontos lenne.  Kérdésünkre 
válaszolva leszögezte, a folyamatban 
lévő nagyobb beruházások (a teherfor-
galmi út újjáépítése, az uszodaépítés, 

a múzeum felújítása, a csatornázás 
stb.) nincsenek veszélyben, de máso-
kat lehet, hogy el kell halasztaniuk. 
Egy várható költségvetés-módosítás-
nak a lakosság véleménye, az általuk 
felállított sorrend adhat alapot. 

Bízik a kormánypénzekben

„Az már látható, hogy akárcsak az 
országos költségvetéssel, úgy a he-
lyivel is problémák vannak. Az év vé-
gére a város működtetésére nem lesz 

pénz, ha valami nem változik közben. 
Amennyiben így alakul, nem lesz más 
lehetőség, mint a beruházásokra szánt 
összegeket átcsoportosítani” – szögez-
te le a polgármester. Ez azonban csak 
a végső eset, amit mindenképpen 
szeretne elkerülni, de amire nem árt 
felkészülni – tette hozzá. Nagy Zoltán 
még bízik abban, hogy a vírusjárvány 
miatt bekövetkezett gazdasági visz-
szaesés ellenére a kormány a korábbi 
évekhez hasonlóan segítséget nyújt-
hat az önkormányzatoknak.

A folyamatban lévő nagybe ru-
házások – például az uszodaépítés 
– nincsenek veszélyben
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A megyei tanfelügyelőségek hon-
lapjáról lehet letölteni azt a for-

manyomtatványt, amelynek a kitöl-
tésével és aláírásával írathatják be 
a szülők kisgyerekeiket óvodába. 
Míg az előző években ez egy élő 
dokumentum volt, vagyis nem volt 
szükség arra, hogy letöltsük ahhoz, 
hogy dolgozzunk benne, idén nem 
így működik. Le kell tölteni, be kell 
írni az adatokat, alá kell írni, majd 
beszkennelve vagy lefotózva el kell 
küldeni a választott óvodának. Ko-
vács Júlia, Maros megye magyar 
tagozatos óvodai szaktanfelügyelő-
je azt javasolja a szülőknek, hogy 
telefonon is egyeztessenek a kivá-
lasztott óvodával, illetve kérjenek 
egy visszaigazoló e-mailt, miután 
elküldték nekik a kitöltött, aláírt 

nyomtatványt. Személyesen is be 
lehet vinni a dokumentumokat, a 
lényeg, hogy rajta legyen a kérelme-
ző szülő aláírása és helyes adatok 
szerepeljenek benne.

Többen maradtak, 
többen is érkeznének

Az idei ősztől kezdve az óvodai nagy-
csoport már a kötelező oktatás része, 
és várhatóan lesznek olyan óvodák 
Erdély-szerte, ahol a jelentkezők szá-
ma meghaladja a helyek számát. Kér-
désünkre, hogy miért fordulhat ez elő 
idén, Kovács Júlia kifejtette, az idei 
speciális helyzetben sok gyerek ma-
rad az óvodában hatévesen is, ezért 
változik a gyereklétszám, ráadásul 
ez az a korcsoport, ahol nagyobb volt 
a születések száma, és sokkal több 
gyereket szeretnének idén óvodába 
íratni, mint két-három évvel ezelőtt. 
„Azt tanácsoltam az igazgatóknak, 

lévén hogy amúgy is sok gyerekkel 
dolgoznak a nagyobb városokban a 
kolléganők, hogy idén kevesebb kis-
csoportos gyereket vegyenek fel. A 
gond az, hogy helyszűke miatt nincs 
is nagyon ahová felvenni annyi gye-
reket. Van olyan intézmény is, ahol 
17 gyerek maradt vissza, ez majdnem 
egy egész kiscsoport helyét jelenti, 
és nagy gondban volt az igazgató, de 
ott szerencsére volt terem, úgyhogy 
megoldódott a kérdés. Idén sokkal 
több gyereket szeretnének óvodába 
íratni, mint két-három évvel ezelőtt, 

de reméljük, hogy megoldjuk ezeket 
a gondokat is” – közölte a Székely-
honnal Kovács Júlia. Hozzátette, 
több mint valószínű, hogy befolyá-
solta az idei speciális helyzet az óvo-
dai visszamaradásokat, hiszen idén 
a szülő dönthetett, elmaradt a pszi-
choszomatikus felmérés. Az óvoda 
természetesen visszaveszi a gyere-
ket, ha nem iskolaérett, de kötelező is 
idéntől a nagycsoportos óvodásokat 
intézményes keretek között oktatni 
– mondta el a Maros megyei magyar 
óvodákért felelős szaktanfelügyelő.

Nem biztos, hogy van hely 
a kétévesek számára

Három szakaszban történik idén az 
iratkozás, hogy minden óvodaérett 
gyerek bekerülhessen valamelyik 
intézménybe: június 8-a és július 3-a 
között, majd július 20-a és augusztus 
10-e között, illetve augusztus 11–31. 
között oldják meg a tisztázatlan ese-
teket – olvasható a tanügyminisz-
térium iratkozásokkal kapcsolatos 
naptárában. Valószínűleg 
lesz olyan eset is, ahol hely-
hiány miatt a szülőnek más 
óvodát kell választania, 
mint amit elképzelt. „A tör-
vény nem magyarázza el 
konkrétan, hogy kit lehet és kit nem 
lehet óvodába íratni, de ebben a hely-
zetben nem biztos, hogy az óvodák 
be tudják venni a kétéves gyereket, 
amikor sok az ott maradt hatéves” 
– tájékoztatta a Székelyhon olvasóit 
Kovács Júlia. Lehet, hogy a három év 
alattiak esetében alternatív megoldá-
sokat kell találnia a szülőnek a gye-
rekfelügyeletre, amíg a kicsi betölti a 
három évet, hisz kevés a megyében a 
bölcsőde, és sokkal több a gyerek – 
fogalmazott a szaktanfelügyelő.

Több gyerekre számítanak, versengés várható az óvodai helyekért
• Hétfőtől már lehet iratkozni az óvodákba, ám az elmúlt 
évekhez képest idén sokkal több gyereket íratnának be, 
ráadásul a járványügyi intézkedések következtében jóval 
több hatéves maradt vissza még egy évet a nagycsoport-
ban, amely idén ősztől a kötelező oktatás részét képezi. 

Elkezdődött az óvodai beiratkozás. 
Idén több gyerekre számítanak 
a pedagógusok, mint két-három 
évvel ezelőtt
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