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Óvodák nyári programmal
Még leadhatják kéréseiket a szülők a szabadon maradt helyek függvényében

• Nyilvánosságra 
hozta a Maros me-
gyei tanfelügyelőség 
azoknak az óvodáknak 
a listáját, amelyek a 
nyár folyamán szülői 
kérésre, a hatályban 
lévő jogszabályoknak 
megfelelve fogadják 
a gyerekeket. Kevés 
helyen volt túljelent-
kezés, de akadt olyan 
intézmény, ahol a 
kérések száma megha-
ladta a helyekét.

H A J N A L  C S I L L A

A járványügyi intézkedéseknek 
megfelelve a nyitás szigorú 
előírások betartásával történ-

het. A munkaügyi, az egészségügyi 
és a tanügyminisztérium közös ren-
delete alapján csak azok a gyerekek 
mehetnek óvodába, akiknek testhő-
mérséklete nem haladja meg a 37,3 
Celsius-fokot, az intézményekben 
naponta többször fertőtlenítenek, a 
játékokat naponta megtisztítják, ami 
nem mosható, azt nem is használ-
hatják. Naponta többször legalább 
20 percig szellőztetik a helyiségeket, 
az asztalokat és székeket, illetve az 

ágyakat egymástól két méter távol-
ságra kell elhelyezni. Ajánlott minél 
több időt szabadtéri foglalkozások-
kal, udvaron tölteni, a játékok cseréje 
sem megengedett a gyerekek között, 
ha mégis, akkor előbb át kell törölni 
azokat valamelyik jóváhagyott bio-
cid hatóanyagú fertőtlenítőszerrel, 
illetve az óvónők és a dadusok folya-
matosan arcmaszkot viselnek – ol-
vasható a szabályozásban.

Az intézmények listája

A szülők június 19-éig nyújthatták 
be kéréseiket saját óvodájukban, 
ezeket a tanfelügyelőség összesí-
tette, továbbította az önkormány-
zatoknak, amelyek megjelölték, 
hogy mely óvodák fogadhatják a 
gyerekeket a nyár folyamán. Júni-
us 29-én, hétfőn nyit az első óvoda 
Marosvásárhelyen, az orvosi egye-

tem közelében lévő Meseházikó. A 
megyeszékhelyen összesen 17 in-
tézményben, Marosludason és Szo-
vátán két-két óvodában, illetve egy 
dicsőszentmártoni, egy radnóti, 
egy nyárádszeredai, egy erdőszent-
györgyi tanintézetben, továbbá a 
héjjasfalvi, a marosszentgyörgyi, a 
nyárádtői és a vámosgálfalvi óvo-
dákban is fogadják a gyerekeket 
előre beosztott időpontok szerint. 

Az óvodák nem egyszerre tartanak 
nyitva egy adott városrészben, aho-
gyan az előző években sem, hanem 
egymást váltva. Kovács Júlia, a 
magyar óvodákért felelős szaktan-
felügyelő tájékoztatása szerint a 
tanfelügyelőség honlapján (www.
edums.ro) bárki számára elérhető 
a beosztás, amelyből kiderül, hogy 
melyik óvoda milyen periódusban 
hány gyereket tud fogadni.

A szabadon maradt helyekre is 
pályázhatnak

Amennyiben június 19-e után voltak 
még leadva kérések, vagy vannak 
olyan intézmények, ahol sokkal több 
szülő adta le kérését, mint ahány he-
lyet az óvoda az adott szabályzatnak 
megfelelően biztosítani tud, 
akkor a szülők leadhatják 
igényléseiket azokhoz az 
intézményekhez, ahol még 
van szabad hely. A helyek 
függvényében az intézmény 
eldönti, hogy átveszi-e a má-
sik óvodából érkezett gye-
rekeket, de az első körben 
mindenki oda adhatta le a ké-
rését, ahova be volt íratva a gyereke 
a 2019–2020-as tanévben – fogalma-
zott Kovács Júlia.  A megyében négy 
óvodában haladta meg a kérések szá-
ma a helyekét: a marosszentgyörgyi-
ben és a nyárádszeredaiban egy-egy 
kéréssel érkezett több, a marosvásár-
helyi 15-ös számú óvodában 26 hely-
re 40 kérés érkezett, a szintén ma-
rosvásárhelyi Meseházikó óvodában 
pedig 27 helyre 36 gyereket írattak fel 
a nyári programra.

Minden gyerekre legalább négy 
és fél négyzetméter felületnek 
kell jutnia a csoportteremben
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Mint korábban már beszámol-
tunk róla, az erdőszentgyör-

gyi polgármesteri hivatal online 
felmérést végzett a lakók körében a 

helyi bentlakás sorsáról. A 
felújításra szoruló épület a 
Rhédey-kastély szomszéd-
ságában van, szakemberek 
szerint költségesebb felújí-
tani, mint lebontani és egy 
újat építtetni. Gondot jelent 

az is, hogy jelenleg nincs ki-
látásban olyan európai uniós pályá-
zat, amely egy ilyen nagylélegzetű 
beruházást lehetővé tenne, helyi 
alapokból pedig a város nem tudja 

rendbe tenni az épületet. A kérdés 
azért is időszerű, mert jelenleg a 
városnak két nyertes pályázata van, 
a kastély parkjának, illetve a közel-
ben lévő területnek a parkosítása, a 
két új parkot pedig a bentlakás épü-
lete választja el.

Egy szavazatkülönbség

A kérdőívet 737-en nézték meg, és 
203-an töltötték ki. A válaszadók 
közül 101-en az épület elbontása 
mellett voksoltak, hiszen jelenleg 
rontja a kastély udvarának képét 
és költséges lenne felújítani. Eggyel 
többen, 102-en úgy vélték, hogy in-
kább maradjon  meg az épület, és 
amikor a város pályázni tud uniós 
pénzekre, akkor majd újítsák fel. 

A igennel voksolók közül többen 
fontosnak tartották, hogy továbbra 
is bentlakás működjön Erdőszent-
györgyön, de voltak olyan vélemé-
nyek is, hogy múzeumot kellene 
kialakítani vagy turisztikai célra ki-
használni az épületet. A végső dön-
tést a helyi önkormányzati testület 
fogja meghozni, de ezt júniusi soros 
ülésükön még nem tették meg. Mint 
Csibi Attila Zoltán polgármester el-
mondta, az önkormányzati képvi-
selőknek a gyűlés előtt  elküldték a 
felmérés eredményeit és az egyéni 
válaszokat is, amelyekben a válasz-
adók megindokolták, hogy szerin-
tük miért kellene megtartani vagy 
lebontani az épületet.

Költöztetni kellene a konyhát

„A városatyák véleménye is meg-
oszlott. Tudni kell azt is, hogy a 

bentlakás épületében működik egy 
konyha is, ahonnan napi menüt le-
het rendelni, és ezzel a lehetőséggel 
többen élnek. Ezért kérdés, hogy az 
épület lebontása esetén hova lehet 
ezt a konyhát áthelyezni. Voltak, 
akik fontosnak tartották, hogy to-
vábbra is legyen bentlakás, ame-
lyet az elmúlt tanévben hét diák 
vett igénybe. Számukra ki tudnánk 

alakítani egy kis bentlakásrészt a 
jelenlegi iskolában, hiszen az is-
kolai osztályok egy részét át fogjuk 
költöztetni a jelenleg felújítandó 
iskolaépületbe. Mihamarabb el kell 
döntenünk, hogy mi legyen, hiszen 
a hátsó terület parkosítása már zaj-
lik, a Rhédey-kastély parkjában au-
gusztusban kezdődik a munka” – 
számolt be a polgármester.

Bizonytalan az erdőszentgyörgyi bentlakás sorsa
• Az erdőszentgyörgyi lakók és a helyi önkormányzati 
képviselők véleménye is megoszlik a Rhédey-kastély 
szomszédságában lévő, főjavításra szoruló  bentlakás 
sorsát illetően. A végső döntés még várat magára, több 
kérdésben megoldást kell találni.

Teljes felújításra szorul az épület, amelyben 
hosszú évekig bentlakás működött
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