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Üresen hagyott  játszóterek
Nem voltak megfelelők, elvitték a mászókákat, hintákat
• Felháborodást kel-
tett a marosvásárhelyi 
kisgyermekes szülők 
körében, hogy előze-
tes értesítés nélkül 
a város több játszó-
teréről összeszedtek 
eszközöket és elvit-
ték azokat. Kiderült, 
hogy a városháza 
azért tette ezt, mert a 
felszerelt játékelemek 
nem azok voltak, ame-
lyek a szerződésben 
szerepeltek.

SIMON VIRÁG

M ár tavaly novemberben 
kiderült, hogy a volt vá-
rosvezetés 2020-ban, a 

kampányhajrában több játszóteret 
építkezési engedély nélkül ho-

zott létre, alakított át, nem 
tartva be a szerződésben 
foglaltakat. Ez azt jelenti, 
hogy olyan játszóeszközö-
ket is felszereltek, amelyek 
nem szerepeltek a szerző-

désben, mindezt a szükséges 
engedélyek nélkül. Az engedélyek 
kiváltása azért is fontos, mert azt 
feltételezni, hogy valaki átveszi és 
ellenőrzi a játszóeszközöket, meg-
vizsgálja, hogy megfelelnek-e a biz-
tonsági előírásoknak. Soós Zoltán, 

Marosvásárhely polgármestere el-
rendelte, hogy minden újonnan fel-
szerelt játszóteret ellenőrizzenek, 
fi gyelembe véve a játékok biztonsá-
gát és a szerződésben foglaltak be-
tartását. A helyszíni ellen őrzések 
során kiderült, hogy több játszóté-
ren vannak olyan elemek, amelyek 
nem szerepelnek a kivitelezővel 
megkötött szerződésben, így el-
helyezésük szabálytalan. Emiatt 
a napokban a Kövesdombon, az 
Egyesülés negyedben a Földműves 
utcában, illetve a Tudor lakótele-
pen az Ágacska és a Szuper üzletnél 
leszerelték ezeket a játék elemeket. 
A Szupernél szinte teljesen üresen 

maradt a játszótér. Az édesanyák, 
nagymamák jogosan voltak felhá-
borodva, mert senki nem értesítette 
őket, hogy mi történik. Igaz ugyan, 
hogy a városháza Facebook-olda-
lán megjelent egy pár soros hír ar-
ról, hogy miért szerelték le a eszkö-
zöket, de nem mindenki követi ezt 
az oldalt.

Tavaszig visszakerülnek

A Székelyhon megkeresésére a vá-
rosháza illetékese elmondta, hogy 
elsősorban nem azért szerelték le a 
játékeszközöket, mert azok veszé-
lyesek lettek volna, hanem mert 

az átláthatóság és a törvény be-
tartása érdekében csak olyan hin-
ták, mászókák lehetnek a tereken, 
amelyek a kivitelezővel megkötött 
szerződésben is szerepelnek. Ezért 
azokat, amelyeket nem a szerző-
dés alapján állítottak fel, össze-
szedték. Megtudtuk, hogy azért 
történt ez meg most, hogy tavaszig 
vissza tudják szerelni az eszközö-
ket a törvényes előírásoknak meg-
felelően. Az érvényben lévő egész-
ségügyi rendelkezések értelmében 
a játszótereknek továbbra is zárva 
kellene lenniük, de ezt a legtöbb 
helyen nem tartják be, nem ellen-
őrzik.

A törvénytelenül felszerelt elemeket 
begyűjtötték a játszóterekről
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Csíkszereda: továbbra 
is zöld oktatás
Folytatódhat Csíkszeredá-
ban a fizikai jelenléttel zajló 
oktatás ezen a héten – közölte 
Korodi Attila csíkszeredai 
polgármester a járványügyi 
adatokra hivatkozva. A 
közigazgatási egységekkel el-
lentétben az oktatási intézmé-
nyek esetében az ezer lakosra 
számított, zöld besorolású 
fertőzöttségi arány egy ezrelé-
ken van meghatározva, efölött 
már sárga forgatókönyv lép 
érvénybe. A pénteki adatok 
szerint Csíkszeredában visz-
szaesett 0,73-ra ez a mutató, 
tehát jó esély mutatkozik arra, 
hogy akár több héten át is 
újból a megszokott rendszer 
szerint járhassanak a tanulók 
iskolába – mutatott rá az elöl-
járó. Mint ismert, Csíkszere-
dában sárga forgatókönyvvel 
indult a második félév, aztán 
múlt héten áttérhettek a zöld 
forgatókönyvre, azaz a fizikai 
jelenlétű oktatásra.

Jelenléti oktatással 
folytatódik a félév
A Hargita Megyei Vészhely-
zeti Bizottság rendelete 
értelmében február 22. és 26. 
között minden diák a jelen-
léti oktatás szerint tanul, az 
előírt óvintézkedések betar-
tásával. 56 tanintézet a 2-es 
forgatókönyvet alkalmazza, 
vagyis az V–VII., IX–XI. 
osztályosok oktatása online 
folytatódik, az óvodások, az 
elemisták, illetve a VIII.-os 
és XII.-es tanulók továbbra 
is járhatnak iskolába. Ezek a 
tanintézetek Gyergyószent-
miklóson, Maroshévízen, 
Tusnád községben, Fenyéden, 
Gyergyócsomafalván, Sala-
máson és Vaslábon vannak. 
Gyergyószentmiklóson a 
fertőzöttségi arány kevéssel 
ugyan, de csökkent az egy 
héttel ezelőttihez képest, 
pénteken 1,35 ezrelék volt. 

• RÖVIDEN 

HAJNAL CSILLA

Marosvásárhelyen a Tudor lakó-
telepi Tudor Vladimirescu Ál-

talános Iskolában működik már az 
oltóközpont, de tervben van még 
a meggyesfalvi Serafim Duicu és 
az Egyesülés negyedben lévő Cuza 
Vodă Általános Iskola tornaterme-
inek oltóközponttá alakítása is. A 
városháza ajánlatát fogadta el a 
közegészségügyi igazgatóság és a 
helyi képviselő-testület, így alakít-

hatták át a tornatermet, de már a 
döntés meghozataláért összehívott 
városi tanácsülésen sérelmezték a 
Szabad Emberek Pártjának (POL) 
tanácsosai, hogy nem kérdezték 
meg őket korábban a helyszínek-
ről. Szóvá tették, nem tartják jó 
ötletnek, hogy a tornatermekben 
alakítsanak ki oltási központokat, 
hiszen ez azt jelenti, hogy a diá-
kok nem tudják azokat használni 
legalább fél évig. A tanácsosok 
ugyanakkor egyöntetűen megsza-
vazták az oltóközpontok helyszí-
neit január 14-én.

Sétálnak egyet, majd 
visszamennek a terembe

Az iskola diákjai és testnevelés 
szakos tanárai így nagyon nehéz 
helyzetbe kerültek, mert ez volt 
az egyetlen tornaterme az egykori 
húszas iskolának, ami egy kor-
mányprogram részeként épült fel, 
és most hat hónapra megváltoz-
tatták a rendeltetését – fogalmaz-
ta meg kételyeit a Székelyhonnak 
Boczog Szabolcs, a marosvásárhe-
lyi Tudor Vladimirescu Általános 
Iskola aligazgatója. „Ahogy az idő 

engedi, kimegyünk a gyerekekkel 
az udvarra, de amikor mínusz fo-
kok vannak, akkor csak sétálnak 
tíz-tizenöt percet, aztán vissza-
mennek a tanterembe, ahol viszont 
minimális a mozgási lehetőség, 
így inkább elméleti síkon történik 
a testnevelés-oktatás. Az a szeren-
cse, hogy minden tanteremben van 
kivetítő, internetkapcsolat, így be 
tudnak mutatni legalább egy-egy 
videóanyagot a diákoknak, de na-
gyon nehéz ebben az időszakban, 
megértem a tanárok és diákok fel-
háborodását” – fejtette ki az iskola-
vezető, hangsúlyozva, hogy sajnos 
semmit sem tehet a tanintézet ve-
zetősége, mert nem ők változtatták 
meg a terem rendeltetését.

Ebben az iskolában talán még 
jobban várják a tavaszt, mint más-

hol, mert akkor legalább az udva-
ron lehet tartani minden testneve-
lésórát, de addig nehéz megoldani. 
Megerőltető gyakorlatokat sem le-
het végeztetni a tanulókkal a ren-
delet szerint, ráadásul a maszkvi-
selettel kapcsolatban sem 
tudják, hogy mi a konkrét 
helyzet. „Eddig kötele-
ző volt a maszkviselet 
testnevelésórán is, most 
azonban azt halljuk, hogy 
a miniszter megígérte, lesz 
változás ezen a téren” – vetítette 
előre Boczog Szabolcs, aki a felelős-
ség hárítását látja a minisztérium 
részéről a testnevelésórai maszkvi-
seletre vonatkozó „hercehurcában”, 
mert így ha valami történik, rögtön 
kerül felelős, aki nem hordatott 
maszkot a diákokkal.

Oltóközpont a tornateremben, testnevelésóra az iskolaudvaron
• Összesen öt oltóközpontot terveztek Marosvásárhelyre, ebből hármat iskolai tor-
natermekben alakítottak ki. Ezek közül még csak az egyik működik, amelyet a Tudor 
lakótelepi Tudor Vladimirescu Általános Iskolában nyitottak meg. Emiatt az iskolában 
a testnevelésórák megtartása máris bonyolulttá vált. 




