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• Csak szerre, két-
hetes turnusokban 
nyitnak jövő hétfőtől 
a székelyudvarhelyi 
napközik, a városi 
bölcsődében pedig két 
kis létszámú csoportba 
fogadják a tipegőket a 
nyár hátralévő részé-
ben. Szigorú járvány-
védelmi előírásoknak 
kell megfelelniük az 
intézményeknek és a 
gyerekeknek is.

K O V Á C S  E S Z T E R

Hőmérsékletmérés, nyilatko-
zatkitöltés és elválás az ajtó-
ban: az országos rendelkezés-

sel összhangban szigorú szabályok 
mellett nyithatnak meg a napközi 
otthonok és a bölcsőde Székelyud-

varhelyen. A korábbi felhívást 
követően a szülők benyúj-
tották a városban működő 
napközik titkárságaira kér-
vényeiket. A Hargita Megyei 
Tanfelügyelőség összesítése 
szerint 52 család jelezte, hogy 
a nyári hónapokban igényli 
a gyermeke intézményes fel-

ügyeletét biztosító lehetőséget a 
napközi otthonokban Székelyudvar-
helyen, és további tíz kérés érkezett 
a városi bölcsődéhez, tájékoztatott a 
polgármesteri hivatal sajtóosztálya. 

A gyerekeket kis csoportokra fogják 
osztani, minden csoportot óvoda-
pedagógusokból és dadákból álló 
csapat fog felügyelni. A befogadó in-
tézmény infrastrukturális lehetősé-
geinek függvényében a gyermekcso-
portok nagysága változhat a kéthetes 
váltásokkor, hiszen az egy gyermekre 
jutó minimális felületetnek 4,5 négy-
zetméternek kell lennie.

Más lesz a fogadtatás

Elsőként az Eszterlánc Napközi Ott-
hon nyit, július 6-án. A gyerekek fo-
gadására felkészültek, ám a szülők-
nek fontos tudniuk, hogy kicsit más 
lesz a fogadtatás az intézmények-
ben, mondta el lapunknak Koncz 

Melinda. Az Eszterlánc Napközi 
Otthon igazgatója kifejtette: fel kell 
készülni arra, hogy a gyerekeknek 
érkezéskor testhőmérsékletet mér-
nek, a szülőknek pedig mindennap 
nyilatkozattal kell igazolniuk, hogy 
az otthon mért hőmérséklet sem 
haladja meg a 37,3 Celsius-fokot. „A 
szülő nem kísérheti fel a gyereket, 
a bejáratnál kell átadni a kicsit a 
személyzetnek. Az átöltöztetést ők 
végzik. Ugyanakkor szükséges kin-
ti és benti lábbelit is biztosítani a 
gyermekeknek. Mindemellett fontos 
tudni, hogy ebben az időszakban 
emelt díjjal működnek a napközik: 
naponta fejenként 12 lejbe kerül a 
gyermekek ellátása, amelyet a mi 
esetünkben július 1-jén és 2-án lehet 

befi zetni a pénztárnál” – sorolta az 
intézményvezető. Egyébként az ösz-
szeget mindig a kéthetes időszakot 
megelőző héten kell befi zetni a soron 
következő befogadó tanintézmény 
titkárságán. A megállapított összeg 
a gyermekek étkeztetési költségeit 
fedezi. Hiányzás esetén ez a díj nem 
visszaigényelhető. Ugyanakkor a 
kezdést megelőzően igényelni kell a 
családorvosnál a gyermek egészségi 

állapotát igazoló bizonylatot, ezt az 
igazolást – miszerint közösségbe en-
gedhető a kicsi – a nyitás első nap-
ján, július 6-án is elég benyújtani.

Nem biztos, hogy tetszik 
az újfajta napközi

„Kevés gyerekre sok pedagógus jut 
ebben a kéthetes időszakban, hiszen 
a tagóvodák személyzete is besegít, 
így betartható a távolságtartási sza-
bály. A nem fertőtleníthető játéko-
kat nem fogjuk használni, amikor 
tehetjük, a szabadban leszünk. Ám 
például a csoportokból el kellett tá-
volítani a függönyöket, a szőnyege-
ket, a székpárnákat stb. Csupaszak 
a termek, kevésbé barátságos a kör-
nyezet” – sorolta Koncz Melinda, 
hozzáfűzve: kérdéses, hogy ilyen 
körülmények között és feltételekkel 
a jelentkezők közül végül hány gye-
rek akar majd a második napon is 
napközibe menni. 

Azok a szülők, akik a bejelentke-
zés első fordulójában lemaradtak, 
de munkahelyi kötelezettségeik mi-
att mégis igénylik gyermekük szá-
mára a nyári felügyeletet, kérésüket 
annak az óvodának a titkárságára 
kell benyújtsák, ahova a gyermek 
a tanév során járt. A kérvényeket a 
szolgálatot teljesítő napközi ottho-
nok infrastrukturális lehetőségei-
nek, valamint a megszabott szigorú 
egészségügyi feltételek függvényé-
ben hagyják jóvá.

Kinyitnak a városi napközik
Ötven kisgyereket fogadnak jövő héttől a székelyudvarhelyi intézményekben

Még szigorúbb higiéniai 
szabályok mellett indulnak újra 
a napközik
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Van-e krízis
Székelyudvarhelyen?

A múlt heti tanácsülésen újból hozta a 
formáját Székelyudvarhely város-
vezetése. Akik az élő közvetítést 

követték, hallhatták, ahogy a város jegyzője 
próbálta összetartani a város első embereit: 
„Vegyék komolyan, mert kezd átmenni bo-
hózatba”, vagy „Szégyenlem, hogy egyesek 
viccet csinálnak a tanácsülésből”.

Udvarhelyiként a kérdést másképp teszi 
fel az ember: vajon csak a tanácsülésből 
csinálnak viccet, vagy az egész városból? 
Mert ha az utóbbi, akkor a mi bőrünkre is 
megy a bohózat! A városnak, a gyerekeink-
nek a jövőjét játsszák el egyesek városve-
zetés címszó alatt! Igen, vannak, akiknek 
fontosabb a saját fontosságuk hangsúlyozá-
sa, fontosabb a „bohóckodás”, mint maga 
a város. Mert ha a város lenne a fontosabb, 

akkor nem bohóckodással lennének elfog-
lalva. Mert tennivaló lenne bőven. Az elmúlt 
hetekben mi is hírt adtunk arról, hogy Szé-
kelyudvarhely két legnagyobb textilgyáránál 
komoly problémák vannak. Az évtizedekig 
jól kifizetődő bérvarrás ideje lejárt, a piac 
megváltozott.

Sajnos az erre berendezkedett két nagy 
gyártól több száz embert kell elküldeni.

Ehhez a helyzethez a város kétféleképpen 
viszonyulhat. Egyrészt mondhatja azt, hogy ez 
a piacgazdaság rendje, a piac majd megoldja. 
Azonban egy felelős városvezetés nem gon-
dolkozhat így. Hiszen azáltal, hogy a város két 
legnagyobb adófizetőjéről van szó, ugyanak-
kor a munka nélkül maradt több száz ember 
a város lakója, biza ez a probléma nemcsak a 
két érintett gyár problémája, hanem a városé 
is! Legalábbis annak kellene lennie!

Jobb helyeken ilyen mértékű gazdasá-
gi eseményre krízistervet raknak össze. 
Krízistervet, amely tárgyalja, hogy nagyon 
rövid időn belül miként lehet kezelni a hely-
zetet. Hogy vannak-e eszközei a városnak a 
helyzet megmentésére, és ha igen, melyek 
azok, hogyan vethetők be. Ha a gyárak 

helyzete nem megmenthető, akkor mit lehet 
tenni a munka nélkül maradt emberekkel, 
hogyan hozhatna a város befektetőt ezekre 
a területekre stb. Igen, legalább egy krízis-
tervet, amely leírja, ki mikor és mit fog tenni 
az elkövetkező két hónapban, hogy ezt a 
nagymértékű gazdasági csapást megelőz-
hesse vagy legalább hatásait kezelni tudja 
a város. Valószínűleg a két érintett vállalko-
zás is jobban örülne, ha az a város, amelyet 
évtizedekig szolgáltak, most egy kicsit 
rájuk is figyelne. De erről szó sem esett a 
gyűlésen!

A múlt heti tanácsülésen az látszott, 
hogy a városvezetés nem ezzel van elfog-
lalva! Most nem a város égető problémáit 
akarják megoldani, hanem saját jövőbeni 
helyzetüket. Tehát inkább kampányolnak. 
Vagyis bohóckodnak – a város jegyzője 
szerint. Nem mi mondjuk, ők mondják! 
Igen, krízis van. Járványügyi krízis, a gyárak 
nehézségei miatt gazdasági krízis, amely-
ből lassan majd egy szociális krízis fog 
kialakulni. A kedves olvasóra bízzuk, hogy 
ítélje meg, vajon van-e Székelyudvarhelyen 
közéleti krízis?

• J E G Y Z E T  

Tűz Bethlenfalván
Tűzesethez riasztották a 
székelyudvarhelyi tűzoltókat 
hétfőn hajnalban, egy istálló és 
egy ház is kigyulladt a Bethlen-
falvi úton. Az eset során csak 
anyagi kár jelentkezett. Hétfőre 
virradóra érkezett a bejelentés 
egy járókelőtől, hogy tűz ütött 
ki egy portán a Bethlenfalvi 
úton – mondta Dănuț Urzică, a 
székelyudvarhelyi tűzoltóság 
parancsnoka, hozzátéve, hogy 
három tűzoltóautóval szálltak 
ki a helyszínre, illetve egy 
sürgősségi mentőt is riasztot-
tak. Kifejtette, a helyszínen egy 
istálló égett, valamint a lángok 
átterjedtek a szomszédban lévő 
házra is. Először a tűz terjedését 
igyekeztek megfékezni, ami 
viszonylag egyszerűen ment, 
utána kezdtek neki az oltásnak. 
A tűzesetben nem sérült meg 
senki. (Fülöp-Székely Botond)

• RÖVIDEN 

A székelyudvarhelyi napközik nyitási programja
– július 6–17. – Eszterlánc Napközi Otthon
– július 20–31. – bethlenfalvi Kipi-Kopi Napközi Otthon
– augusztus 3–14. – Malom utcai Zsibongó Napközi Otthon
– augusztus 17–31. – Tábor negyedi Csillagvár Napközi Otthon




