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Bizonytalan az utazásuk
Székelyföldre látogatna a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
• Már öt erdélyi ki-
szállását volt kény-
telen lemondani az 
elmúlt években a Nem-
zetközi Gyermekmentő 
Szolgálat (NGYSZ) 
önkéntes orvoscsa-
pata, és egyelőre az 
októberi látogatásuk 
is kérdéses. Tervezik 
ugyan az utazást, de 
létrejötte a koronaví-
rus-világjárvány ala-
kulásától függ.

ISZLAI KATALIN

N oha több mint két évtizedig 
évente kétszer, májusban 
és októberben utazott Har-

gita megyébe a Nemzetközi Gyer-
mekmentő Szolgálat (NGYSZ) 

önkéntes orvoscsoportja, 
hogy a megyei kórházban, 
iskolákban, óvodákban és 
egyéb gyermekintézmé-
nyekben szűrjék, vizsgálják 
és gyógy kezeljék a rászoru-

ló gyermekeket, az elmúlt 
években különböző okok miatt 
meghiúsultak a kiszállásaik.

Október közepére tervezik

Először 2019-ben a bürokrácia 
útvesztőjébe bonyolódtak bele, 
ezért kellett lemondaniuk tavaszi 
és őszi útjukat is, majd a tavalyi 

két és az idei tavaszi látogatás a 
járványhelyzet miatt maradt el. 
Ettől függetlenül nem mondtak le 
a székelyföldi utakról, tervezik az 
őszi kiszállást, de ennek megva-
lósulása ismét a járványhelyzet 
alakulásától függ. Pethő Zsófi a, az 
NGYSZ sajtóreferense érdeklődé-
sünkre úgy fogalmazott, konkré-
tumokkal egyelőre nem tud szol-
gálni, annyi azonban biztos, hogy 

terveznek október közepére egy 
székelyföldi utazást, de nem tőlük 
függ, hogy sikerül-e tető alá hozni 
vagy sem. „Minden bizonytalan, 
ezért egyelőre kivárunk, folyama-
tosan fi gyeljük a híreket, sajnos 
azonban a negyedik hullámról 
egyre gyakrabban lehet hallani, 
Magyarországon és Romániában is 
növekednek az esetszámok. Be van 
tervezve a látogatás, szeretnénk 

menni, de nem tudjuk, hogy meg-
valósítható-e, minden a járvány-
helyzet alakulásától függ” – húzta 
alá Pethő Zsófi a.

Számos gyereken segített az évek 
során az NGYSZ. Folytatnák 
a munkát, de egyelőre kérdéses 
az utazásuk
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Ezüstfenyő-díjat 
kapott Brendus Réka
Huszonnyolc személynek 
adta át az RMDSZ a 2020-as 
Ezüstfenyő-díjakat a Szö-
vetségi Képviselők Tanácsa 
maros szentgyörgyi ülésén. A 
díjban többek között Brendus 
Réka, a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkár-
ságának főosztályvezetője és 
Bíró László, Csíkmadaras volt 
polgármestere is részesült. 
„A 2020-as Ezüstfenyő-dí-
jakat idén januárban kellett 
volna átadnunk, és bár 
rászorultunk, sok esetben 
hozzá is szoktunk az online 
eseményekhez, mi mégis 
kivártunk. A díjak átadása 
talán értékesebbé is válik egy 
ilyen embert, sőt közösséget 
próbáló időszak után, amely-
nek legfontosabb tanulsága, 
hogy a közösségért önzet-
lenül dolgozó személyekre 
minden időben számíthat a 
magyar közösség. Köszönjük 
28 díjazottunk áldozatos 
munkáját” – fogalmazott 
Kelemen Hunor, az RMDSZ 
elnöke a díj átadón. Ezüstfe-
nyő díjat kapott többek között 
Bíró László, Csíkmadaras 
volt polgármestere, Brendus 
Réka, a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkár-
ságának főosztályvezetője, 
Demeter András István, az 
RMDSZ kulturális államtit-
kára, a Román Közszolgálati 
Televízió Produkciós Házának 
volt vezetője, Gergely István 
vállalkozó, egyháztanácsos, 
helyi önkormányzati képvi-
selő, a Zetelaki Önkéntesek 
Egyesületének elnöke, Kovács 
Mihály Levente, az RMDSZ 
Maros megyei szervezetének 
ügyvezető elnöke és Mincsor 
Erzsébet, a Gyergyóremetei 
RMDSZ aktív tagja, helyi ön-
kormányzati képviselő is.
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H A J N A L  C S I L L A

A Nicolae Bălcescu Általános Is-
kola Szabadság utcában lévő 

épületében, ahol a marosvásárhelyi 
Waldorf-program is működik, még 
zajlanak a felújítás utolsó simításai, 
de tanévkezdésig befejezik a főbb 
teendőket, csupán néhány apróbb 
munkálat marad, amelyek nem fog-
ják zavarni az oktatást – mondta el 
Soós Zoltán a sajtótájékoztatón. A 
Bălcescu iskolát két hónap alatt újí-
tották fel, és terveik között szerepel, 

hogy évente két iskolánál ugyanilyen 
teljes körű felújítást eszközöljenek. 
Itt tetőjavítás, hőszigetelés, az elekt-
romos hálózat cseréje, ablakok cse-
réje, mellékhelyiségek felújítása és 
a sportpálya újjáépítése történt meg 
az elmúlt két hónapban. Következő 
lépésben a Bălcescu iskola B épüle-
tében cserélik le a csempekályhákat 
központi fűtőrendszerre, ami 400 
ezer lejes beruházást jelent. A tervek 
szerint novemberig befejezik, akár-
csak a művészeti iskolában, ahol az 
ötvenéves fűtésrendszer cseréje mel-
lett nyílászárókat is cserélnek, itt 200 
ezer lej a beruházás értéke.

A Constantin Brâncuși Építészeti 
Szakközépiskola tetőszerkezetének 
teljes cseréje is tervben van, hiszen 
már szinte életveszélyes a régi tető-
zet. A polgármester kifejtette, ameny-
nyiben a legközelebbi tanácsülésen 
jóváhagyják a költségvetés-kiegészí-
tést, októberben el is kezdődhetnek 
a munkálatok, és év végéig befeje-
zik. Az összes tanintézet rendelkezik 
a megyei közegészségügyi igazgató-
ság működési engedélyével, illetve 
az Al. Papiu Ilarian Főgimnáziumon 
kívül a tűzoltóság engedélyével is. 
Az említett főgimnáziumban ideig-
lenes engedéllyel kezdhetik meg a 

tanévet, amíg befejeződik a tűzjelző 
rendszer kiépítése.

Mint megtudtuk, eddig 1,2 mil-
lió lejt fordítottak iskolákra a helyi 
költségvetésből. „Az iskolák készen 
állnak a biztonságos tanévkezdésre, 
rendelkezésre állnak valamennyi 
tanintézetben a szükséges fertőtle-
nítőszerek, védőmaszkok, tisztító-
szerek. Megkérjük a szülőket, hogy 
jelezzék, ha bármilyen gondot ész-
lelnek, hiszen nemcsak felszerelést 
biztosítottunk az iskoláknak, de 
minden iskola megfelelő költségve-
tési támogatást is kapott, hogy ne 
hiányozzanak az alapvető higiéniai 
körülmények – WC-papír, papír-
törlő, folyékony szappan – és ne a 
szülőknek kelljen ezt beszerezniük” 
– fogalmazott a polgármester.

Kinyitnák az iskolaudvarokat 

Alexandru György alpolgármester 
egyebek közt arról számolt be, hogy 

a polgármesteri hivatal célja, hogy 
valamennyi marosvásárhelyi isko-
lában videorendszeres megfi gyelés 
működjön a gyerekek biztonságának 
érdekében. Ugyanakkor hangsúlyoz-
ta, mindent megtesznek azért, hogy 
az iskolaudvarok nyitva maradhassa-
nak az iskolai program után is, hogy 
a gyerekek használni tud-
ják a pályákat, az udvart. 
Nagy Ibolyától, a Nicolae 
Bălcescu Általános Iskola 
igazgatójától megtudtuk, 
a tanintézet B épületének 
Ialomiței utcai udvara már 
idén nyitva áll a lakónegyed 
gyerekei előtt, hiszen eddig 
is bementek, amikor zárva 
voltak a kapuk, akkor átmásztak a ke-
rítésen vagy megrongálták azt. Most 
egy biztonsági cég videomegfi gyelés-
sel felügyeli az udvart, így a gyerekek 
biztonságos körülmények között me-
hetnek be játszani, beszélgetni iskolai 
program után is.

Már nem a szülőknek kell beszerezniük a higiéniai eszközöket
• A frissen felújított marosvásárhelyi Nicolae Bălcescu Általános Iskola C épületében 
tartott sajtótájékoztatót pénteken Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere és 
Alexandru György alpolgármester arról, hogyan készülnek a helyi tanintézetek a tan-
évkezdésre. A városvezető biztosította a szülőket afelől, hogy ezután nem nekik kell 
beszerezniük az iskolában szükséges alapvető higiéniai eszközöket, mint ahogyan 
eddig megszokták a legtöbb intézményben.




