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Madárbarát óvoda a város közepén
Nem minden család engedheti meg magának anyagilag a hosszított programot

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

M arosvásárhelyen a Budai 
lakónegyed közelében 
lévő Cinege óvodában 

– amely a közelben lévő Dacia Ál-
talános Iskola alárendeltségébe 
tartozik – két olyan magyar csoport 
működik, amelyben csak délelőtt 
járnak óvodába a gyerekek. Kovács 
Orsolya óvónővel beszélgettünk 
arról, kik és miért választják ma a 
rövid programú óvodát Marosvásár-
helyen, és milyen a hangulat egy 
környezetbarát, madárbarát kerttel 
rendelkező oviban.

Nagycsaládos hangulatú 
csoport

A Cinege óvodában összesen három 
csoport működik, egy a román tago-
zaton, amely egy éve már hosszított 
programmal várja az ovisokat, illet-
ve két rövid programmal működő 
magyar csoport, ebből az egyik a 
George Coșbuc Általános Iskolához 
tartozik. A másik csoportban Ko-
vács Orsolya óvónő tíz éve foglalko-
zik a gyerekekkel, vagyis a színes 

kis társasággal, hiszen vannak két 
és fél évesek és hétévesek is, illetve 
négy-öt gyerekes családok kicsi-
nyei, egykék és egyedülálló szülők 
által nevelt gyerekek is – mesélte 
lelkesen az óvónő. „Azok a családok 
íratják be rövid programú csoportba 
a gyereket, ahol az egyik szülő nem 
dolgozik vagy a nagymama besegít, 
vagy ahol egyszerűbb, hogy saját 
ételt eszik a gyerek, mert mondjuk 
laktózérzékeny. Sokan nem szeret-
nek az óvodában aludni, ezért van, 
aki év közben csatlakozik. Az idei 
tanévben húsz gyerekkel indult el a 
vegyes életkorú csoportom, amelyet 
azért szeretek, mert nagycsaládos 
hangulata van. A nagy babusgatja a 
kicsit, majd a kicsi is nagy lesz, és ő is 
visszaadja azt a sok szeretetet, amit 
kapott” – magyarázta az óvónő a ve-
gyes óvodai csoport előnyeit. Tőlük 
öt gyerek ment el iskolába idén, így 
öt gyereket tudnak felvenni, egye-
lőre ketten iratkoztak be. A másik 

csoportban csak öt gyerek maradt, 
onnan tizenegyen mentek iskolába, 
oda több gyereket várnak. Még zajlik 
az óvodai beiratkozás második sza-
kasza, de augusztus végén is lehet 
még oda iratkozni. Amióta napközi-
vé vált a román csoport, népszerűbb 
lett, és a magyar tagozaton is régóta 
gondolkodnak ezen, de az óvónő úgy 
véli, hogy továbbra is szükség van 
rövid programú csoportokra a város-
ban. Nem minden család engedheti 
meg magának a napközi otthonos 
programot, hiszen ott meg kell fi zet-
ni az ebédet – magyarázta.

Környezetbarát „oázis” várja 
a kicsiket

A Cinege óvoda csoportja három 
éve megnyerte a Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének a bel-
ső óvodai terek berendezésére kiírt 
pályázatát, így jól fel tudták szerelni 
a helyiséget sporteszközökkel, pro-
jektorral, hangfallal. A héten pedig 
végre sor került az óvónő egyik régóta 
megálmodott tervének megvalósítá-
sára is: végre „megszelídítik” az óvo-
da udvarának belső, szürke beton-
falát, amely még a szocializmusból 
maradt meg, és nagyon idegennek 
hatott a kedves óvodai udvaron. Bár 
szabadságát tölti a pedagógus, mégis 
naponta bejár. Néhány régi óvodásá-
nak a családja felajánlotta segítségét 
a fal lefestésében, ő az intézmény 
anyagi támogatásával megvette a 
festékeket, így lassan természetköze-
libb hatása lesz a szürke betonfalnak 
is. Nem hiába nevezik Cinege óvodá-
nak a marosvásárhelyi intézményt, 

hiszen környezetbarát óvodáról van 
szó – mondta el az óvónő. Pont ezért 
az óvoda napját a madarak és fák 
napján szokták ünnepelni, de a víz, a 
Föld, az állatok világnapjára is egész 
hetes foglalkozásokkal készül-
nek – tudtuk meg Kovács 
Orsolyától. „Csak természetes 
alapanyagokból dolgozunk, 
újrahasznosítunk, van egy 
kis madárbarát kertünk is 
a nagy udvaron, ahol szán-
dékosan bogyós növényzetet 
ültettek, hogy megtelepedjenek itt a 
madarak. Az udvart beültették más 
cserjékkel, bokrokkal, és öt-hatféle 
madárcsicsergést lehet hallani a Ci-
nege udvarán” – osztotta meg velünk 
a lelkes pedagógus, aki cserépfi gurá-
kat készít, és előszeretettel viszi be az 
óvodába is azokat.

Szándékosan bogyós növényzetet 
ültettek, így öt-hatféle madárcsicsergést 
lehet hallani a Cinege óvoda udvarán
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A L B E R T  E S Z T E R

A z országos visszaeséshez ha-
sonlóan Gyergyószentmikló-

son is radikálisan csökkent az ol-
tásra jelentkezők száma. Míg az év 

elején a gyergyószentmiklósi 
oltóközpontban naponta 
megközelítette a 200-at ez 
a szám, most a napi 40 ol-
takozó már ritkaságnak 
tekinthető, annak ellenére, 
hogy megkezdődtek a nya-
ralások és a fesztiválsze-

zon is, az oltási igazolás 
pedig egyik feltétele az utazásnak 
vagy fesztiválon való részvételnek. 

Éppen ezért döntött úgy a gyergyó-
szentmiklósi oltóközpont vezetője, 
hogy lehetőséget biztosítanak az 
oltakozásra egy újabb, egydózisú 
vakcinával. „Mától lehet jelentkezni 
a Johnson & Johnson által kifejlesz-
tett Janssen vakcinára, a 18 év fe-
lettieknek. Hamarosan kezdődik az 
Egyfeszt összművészeti fesztivál, és 
úgy gondoljuk, hogy emiatt megnö-
vekedhet az oltás iránt érdeklődők 
száma. Ezért úgy gondoltuk, hogy 
ezzel az egydózisú vakcinával is 
felkészülünk. A Janssen vakcinánál 
is a beoltástól számított 10–14 na-
pon belül alakul ki a védettség, de 
a fesztiválon való részvételhez elég 
az oltási papír felmutatása” – hang-
súlyozta dr. Biró Katalin, a gyergyó-

szentmiklósi oltóközpont vezetője. 
Az oltóközpontban van rá mód, hogy 
akár azonnal is megkapja a kérelme-
ző az oltást, de előjegyeztetni is lehet 
személyesen vagy a 0730-710094-es 
telefonszámon. „Akinek nagyon 
sürgős, azt azonnal beoltjuk, most 
már akár a választott vakcinával. 
Aki teheti, azt várólistára tesszük, 
ugyanis 1 fl akon Janssen vakcinával 
5 személyt, a Pfi zer oltóanyaggal 1 
fl akonból 6 személyt lehet beoltani” 
– emelte ki az oltóközpont vezetője.

Kevés a beoltott személy

Dr. Biró Katalintól megtudtuk, Gyer-
gyószentmiklóson a lakosság 18 
százaléka igényelte az oltást. A ta-
pasztalat pedig azt mutatja, hogy a 
korlátozások lazítása, a jó időjárás 
és a nyaralás egyre inkább csökken-
ti a veszélyérzetet és ezáltal az olta-
kozási kedvet a lakosság körében, 
miközben a Covid-19 mutálódott va-
riánsai egyre nagyobb teret hódíta-

nak. „Valóban világszinten csökken-
tek az esetszámok, egy szinuszgörbe 
legalján vagyunk most, viszont a 
Delta-vírustörzs létezik, és már az 
országban is itt van. Hogy mikor fog 
nagyot robbanni, nem tudjuk, én azt 
hiszem, hogy nagy szerencsénk lesz, 
ha megússzuk augusztust. Szeptem-
bertől biztosan gond lesz, és ezúttal 

a gyerekek körében, hiszen őket 
csak 12 éves kor felett tudjuk immu-
nizálni, és a nagyon időseknél is baj 
lehet, akik a legelején nem kapták 
meg a vakcinát” – hangsúlyozta az 
oltóközpont vezetője. 

Két oltóanyag közül lehet választani Gyergyószentmiklóson
• Bővült a gyergyószentmiklósi oltóközpont vakcina- 
felhozatala. Keddtől a Pfizer oltóanyag mellett a Johnson 
& Johnson által kifejlesztett Janssen vakcinára is lehet je-
lentkezni. Ez az oltóanyag egydózisú, a védettség ugyan-
úgy az oltástól számítva 10–14 nap után alakul ki.

• Egyre kevesebb olyan óvodai csoport van Marosvá-
sárhelyen, amely nem napközi otthonos programmal 
fogadja a kicsiket, vagyis olyan, amelyben nem ebédel-
nek és alszanak délután a gyerekek, hanem csak 8-tól 
12 óráig vannak óvodában. A madárbarát Cinege óvoda 
azon kevés intézmények közé tartozik, ahol még mindig 
van két rövid programmal működő csoport, amelyekre 
továbbra is szükség lehet, hiszen nem minden család en-
gedheti meg magának anyagilag a hosszított programot.

Az igénylőket igyekeznek 
azonnal beoltani 

▴  F O T Ó :  S U C I U  C R I S T I A N




