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Új bölcsődékre pályáznak
Marosvásárhely és Szováta is él az új bölcsődeépítési program lehetőségével
• Nagy hiány van 
Romániában a bölcső-
dékből, hiszen kevés 
a létesítmény, ez alól 
pedig a székelyföldi 
megyék sem jelentenek 
kivételt. A magyarlakta 
településeken legtöbb 
helyen megfogalmazó-
dott az igény a bölcső-
dék iránt. Marosvá-
sárhely és Szováta is 
pályázik az új bölcső-
deépítési programra, 
hiszen mindkét telepü-
lésen sokkal nagyobb 
az igény, mint ahány 
hely van.

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

C seke Attila romániai fejlesz-
tési, közigazgatási és köz-
munkálatokért felelős mi-

niszter nemrég videóban mutatta 
be a kormány bölcsődeépítési terve-
it, erről mi is részletesen beszámol-
tunk a minap. Mint írtuk, a hazai 
bölcsődeépítési program kereté-
ben három típusú bölcsődemodell 
készül, amelyek 4–5, 6–7, illetve 
10–11 csoport befogadására lesznek 
alkalmasak. A legkisebb bölcsőde 
40–50 gyereket, a legnagyobb típu-
sú 100–110 gyereket tud fogadni. A 

miniszter reményét fejezte ki, hogy 
már ősszel megköthetik az első ter-
vezési és kivitelezési szerződéseket.

Kétszer annyi jelentkező

Marosvásárhelyen évek óta hatal-
mas igény mutatkozik a bölcsődei 
helyekre, hiszen mindig szinte 
kétszer annyi jelentkező van, mint 
ahány helyet biztosítani tudnak 
a hat bölcsődében; tavaly példá-
ul a 337 helyre 677-en adták le je-
lentkezésüket. Így érthető, hogy a 

marosvásárhelyi önkormányzat is 
bejelentkezik a fejlesztési minisz-
ter által bemutatott bölcsődeépíté-
si programra. Mint Portik Vilmos 
alpolgármestertől megtudtuk, már 
keresik a megfelelő területeket, és 
több létesítmény megépítésére is 
nyújtanak majd be pályázatot.

Erdőszentgyörgy első bölcsődéje

A magyar állam a református egy-
házon keresztül több településen is 
épített óvodát Erdélyben az elmúlt 
években, van, ahol bölcsődét is 
alakítottak ki az új épületekben. Er-

dőszentgyörgy is hasonló cipőben 
jár, az újonnan felépült kétszintes 
épület felső emeletén két hét múlva 
nyitják meg a település első bölcső-
déjét – számolt be lapunknak Átyin 
Andrea Kata, az erdőszentgyörgyi 
polgármesteri hivatal sajtószóvi-
vője. „Az alsó szinten működik az 
óvoda, két óvodai csoport már be-
költözött az új épületbe. Ám, mint 
köztudott, a bölcsőde beüzemelése 
hosszas engedélyeztetési folyama-
tot igényel, ezért az csak április 
12-én indulhat el. A gyerekek már 
be vannak íratva, a dadusok alkal-
mazva vannak, és két csoport nyíl-

hat, kilenc-kilenc gyerekkel, hisz a 
jelenlegi törvények ennyit enged-
nek meg ekkora befogadóképesség 
mellett” – fogalmazott Átyin And-
rea Kata. A beiratkozásnál elsőbb-
séget élvez az a család, ahol mind-
két szülő dolgozik, illetve a helyiek, 
de a kisvárosban elegendő ez a 18 
hely, nem kellett senkit elutasítani.

Nyolcvan férőhelyes 
bölcsőde épülne Szovátán

Az erdőszentgyörgyiek számára   
eddig Szovátán volt a legközeleb-
bi bölcsőde, de a több mint tízezer 
lakosú fürdővárosban is csak egy 
bölcsőde működik, és jelenleg 25 
gyereket tudnak fogadni a járvány-
ügyi helyzet miatt. Túljelentkezés 
van itt is, tehát sokkal több helyre 
lenne szükség, mint ahány jelenleg 
van, ezért Szováta önkormányza-
ta Nyárádremete, Sóvárad és 
Kibéd önkormányzatával 
közösen nyújtotta be az 
iratcsomót a bölcsődeépíté-
si programra – tudtuk meg 
Szováta polgármesterétől, 
Fülöp László Zsolttól. A 
legnagyobb létesítmény len-
ne Szovátán, amely összesen 
nyolcvan fő befogadására volna al-
kalmas, mert ősztől annyira lenne 
igény. Májustól fogják az új óvodát 
is birtokba venni a szovátai kisgye-
rekek, és a tervek szerint mellette 
fog megépülni az új bölcsőde is a 
Kisállomás környékén – részletezte 
az üdülőváros vezetője.

Romániában jelenleg 386 bölcső-
de működik, ami azt jelenti, hogy 
egy megyében átlagban mintegy 10 
ilyen létesítmény van, de egyes me-
gyékben ennél is kevesebb. 

A kicsik jól érzik magukat. 
Romániában jelenleg mindössze 
386 bölcsőde működik
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GERGELY IMRE

A z épület, amelyben tájházat lé-
tesítenek, pár hete még a Reme-

te irányába vezető Maros út mellett 
állt egy udvaron. A telek szomszédos 

a Ditrói Pékség üzemével, 
amelynek azonban a pár-
huzamos mellékutcában 
volt a kapuja. Mivel a na-
gyobb teherautók számára 
nehézkes a gyárba eljutni, 
azért vásárolta meg a cég-

vezető a főútra nyíló ingat-
lant, hogy majd ott új bejáratot nyit 
a gyárhoz. Az egyébként jó állapotú, 
hagyományos ház bontásra várt, 

hogy helyet adjon a kamionos bejá-
rónak. „Amikor a bontási engedé-
lyért folyamodott a cégvezető, akkor 
merült fel a kérdés, hogy mi legyen 
a sorsa. Mondtam a vállalkozónak, 
hogy ha úgy gondolja, hogy a köz-
ség számára felajánlaná, akkor azt 
szívesen fogadnánk, ő pedig azon-
nal, ingyen és bérmentve nekünk 
adományozta a házat” – mondta el 
Puskás Elemér polgármester.

Az épületet egy szakcég lebontot-
ta, elszállították, és a tavasz folya-
mán felépítik új helyén, a régi ma-
lom mellett. Azt már kigondolták, 
hogy tájházat működtetnek itt, és 
a következő időszakban gyűjtésbe 
kezdenek a községben. Sok olyan 
tárgyat őriznek még a helybéliek, 

amelynek már tájházban lenne a 
helye, és vannak olyan gyűjtők is, 
akiknek birtokában számos ide illő 
bútor, eszköz van és ezt átadnák a 
tájház számára – fejtette ki Puskás.

Malommúzeum is létesül

A ditrói önkormányzat a múlt évben 
vásárolta meg az egykori malom 
épületét, azzal a céllal, hogy ezt az 
ipartörténeti emléket megmentsék. 
Az ingatlant most mérik fel, szak-
emberek vizsgálják, hogy milyen 
javításokra van szükség. Itt malom-
múzeumot hoznak létre, és az udva-
ron felépülő tájházzal együtt alkot 
majd látványosságot. Mint a polgár-
mester elmondta, régen egy gőzgép 
hajtotta a malmot és a szomszédos 

fűrészüzemet. A működtetéséhez 
szükséges vizet a közeli patakból a 
föld alatt, fából készült csöveken ve-
zették a géphez az építők. A csövek 
már több évtizede használaton kívül 
vannak (a malom későbbi időszaká-
ban villanymotorral helyettesítették 

a gőzgépet), de most is léteznek. A 
község önkormányzatának szándé-
ka az, hogy keresnek egy megfelelő, 
biztonságosan használható gőzgé-
pet, és bemutató jelleggel újra műkö-
dőképessé teszik a malmot. A mun-
kálatok hamarosan elkezdődnek. 

Tájház és malommúzeum létesül Gyergyóditróban
• Különleges adományt kapott Gyergyóditró önkormány-
zata: egy autentikus lakóház került birtokukba egy vállal-
kozás jóvoltából. Tájházként építik újjá, amely az egykori 
malom épületével együtt őrzi majd a helyi értékeket és 
kínál látványosságot a helyieknek és vendégeknek.

Bontás alatt a lakóház, hamarosan tájház 
létesül benne

▸  F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E




