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Huszonnyolc kisgyerek örömére
A magyar kormány közreműködésével újult meg a csíkkarcfalvi óvoda
• Huszáros hajrával 
sikerült befejezni a 
csíkkarcfalvi óvoda 
felújítását, hogy az új 
tanévben már a kis-
gyerekek és a pedagó-
gusok rendelkezésére 
állhasson. A beruhá-
zás a magyar kormány 
Kárpát- medencei 
Óvodafejlesztési Prog-
ramjának részeként 
valósult meg.

KORPOS ATTILA

A hétfői átadóünnepségen 
Pán czél Károly, a nemzeti 
össze tartozás bizottságá-

nak elnöke köszöntőbeszédében 
elmondta, a tehetségek gondozása, 
felkutatása korszerű körülmények 
között történik majd. „Nem vélet-
len, hogy az óvoda is a Kincskereső 
nevet viseli. Méltó és szép helyen 
kezdheti meg a tanévet az a huszon-
nyolc kisgyerek, akik számunkra a 
legfontosabbak” – fogalmazott az 

országgyűlési képviselő, hozzátéve: 
minden magyar gyermek egy-egy 
újabb őrhely az elszakított ország-
részekben. Burus-Siklódi Botond, 

a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetségének elnöke úgy értékelte, 
a korszerű nevelői munka eredmé-
nyességét nagyban befolyásolják 
a helyszíni körülmények, így hálá-
ját fejezte ki a felújításért. Tánczos 
Barna környezetvédelmi miniszter 
Kelemen Hunort, az RMDSZ elnö-

két képviselte szülőfalujában az 
avatóünnepségen. „Az iskola arra 
való, hogy felébredjen bennünk a 
tudásvágy. A tanévkezdés ünnepi 
pillanat, Csíkkarcfalva számára pe-
dig a szokásosnál is ünnepélyesebb 
ez a nap” – mutatott rá az elöljáró a 
felújítás fontosságára. Demeter Le-

vente Hargita megyei főtanfelügye-
lő, illetve Gábor Tibor polgármester 
egyaránt kifejezték köszönetüket az 
átadáson, majd ünnepélyesen el-
vágták a szalagot. Zárásként Farkas 
Árpád helyi plébános Isten áldását 
kérte az épületre.

Hathatós magyar támogatás

Az óvoda felújítását a magyar kor-
mány 60 millió forinttal, a csíkkarc-
falvi önkormányzat pedig 65 ezer 
lejes hozzájárulással támogatta. 
Teljes épületgépészeti és építészeti 
felújítás zajlott. Szerkeze-
ti beavatkozásra nem volt 
szükség, kicserélték ellen-
ben a teljes tetőzetet, továb-
bá épült egy kazánház. A 
külső területrendezés által 
a játszótér, a belső bútor-
zat egy része pedig szintén 
a projekt részeként újult meg. 
A magyar kormány 2016-ban hatá-
rozott a Kárpát-medencei Óvodafej-
lesztési Programról, amelyre 61 mil-
liárd forintot irányoztak elő. Azóta a 
Kárpát-medence elszakított ország-
részeiben 179 új óvodát építettek fel, 
713 épületet pedig felújítottak. Eb-
ből a Romániai Magyar Pedagógu-
sok Szövetségének közreműködé-
sével Erdélyben 15 új tanintézmény 
épült, a 347 felújított épület egyike 
pedig a csíkkarcfalvi óvoda.

Kezdődhetett a tanév. Megújult 
épületben szerezhetnek 
közösségi élményt az óvodások
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A lig több mint 2,9 millió diák 
kezdte meg hétfőn a 2021–2022-

es tanévet Romániában az Edupedu.
ro oktatási szakportál által elemzett 
adatok szerint, amelyeket az oktatá-
si minisztérium, az Országos Statisz-
tikai Intézet és a data.gov.ro nyílt 

adatportál tett közzé. Alapve-
tően ebben a tanévben van 
a legalacsonyabb diáklét-
szám 2003 óta. Idén 929 184 
tanulóval van kevesebb, 
mint 2003-ban, aminek 
legfőbb okai a demográfi ai 
csökkenés és a migráció, ez 

több mint 37 ezer osztály el-
tűnésének felel meg ebben a 18 éves 
időszakban. A létszámbeli csökke-
nést az előkészítőt kezdő tanítók 
is érzékelik, hiszen például egész 
Maros megyében jóval kevesebb ma-
gyar kisdiák kezdte meg a tanévet 
idén, de minden betervezett osztály 
elindulhatott.

Minden a helyére került

Vajda Gyöngyi, a marosvásárhelyi 
Dacia Általános Iskola magyar tago-
zatos előkészítő osztályának tanítója 
arról beszélt a Székelyhon megke-
resésére, hogy mennyire másként 
kell viszonyulni egy előkészítő osz-
tályt kezdő gyerekhez a negyedike-
sekhez képest. Éppen ezért sok mesé-
vel, játékkal és bábozással oldotta a 
kezdeti feszültséget, és határozottan 
érzi, sikerült is neki, hiszen nagyon 
pozitívan engedte el a kicsiket. A jár-
ványhelyzet azonban sok szorongást 
is kelt a pedagógusokban. „Már hetek 
óta szorongok amiatt, hogy tudom, 
milyen volt az óvodában is az elmúlt 
másfél év, hol mehettek, hol nem. A 
gyerekek nem élhették meg úgy az 
óvodát, ahogy máskor, ezért féltem, 
hogy nem tudtak úgy szocializálód-
ni, ahogy kellett volna. Az udvaron 
volt egy kis sírás a félórás tanévnyi-
tó ünnepség alatt, de az osztályban 
minden a helyére került, felszabadul-
tak a gyerekek. Nagyon jó meglepetés 
volt, nagyobb kihívásra számítot-

tam” – számolt be a tanítónő az első 
nap benyomásairól. Bár reméli, hogy 
nem kerül sor online oktatásra, de ha 
mégis, arra fel kell készülni, hogy a 
törvény előírja, még az előkészítő-
söknek is napi szinten számítógép elé 
kell ülniük, nyilván rövidebb időre. 
„Ha erre sor kerül, mindenképp ott-
hon kell lennie egy felnőttnek, mert 
egyedül nem megy ez egy hatéves-
nek. Szülői segítség nélkül nem lehet 
online tanítani az előkészítőst” – tet-
te hozzá a pedagógus.

Ahol még fontosabb 
a személyes jelenlét

A siménfalvi Marosi Gergely Általá-
nos Iskolának sok tanegysége van, 
hiszen 14 falu tartozik a községhez, 
ezért úgy szervezték meg a hétfői 

ünnepséget, hogy egy-egy óra eltoló-
dással az iskolaudvarokon tartották a 
tanévnyitókat – számolt be a Székely-
honnak Zsidó Zsuzsa, a tanintézmény 
igazgatója. Mint kifejtette, látta a gye-
rekek arcán, mennyire örülnek, hogy 
fi zikai jelenléttel kezdhették meg az 
iskolát. „Szülők is szép számban vol-
tak az ünnepségen, kellemes hangu-
latú, vidám tanévnyitót tartottunk” – 
számolt be Zsidó Zsuzsa, aki nagyon 
szeretné, ha személyes oktatással 
járó tanrend maradna a tanév végé-
ig. A Marosi Gergely Általános Iskola 
rugonfalvi és siménfalvi tanegysé-
geiben sok a hátrányos helyzetű csa-
ládból kikerült gyerek, ahol a szülők 
szociális segélyből vagy napszámból 

élnek. „Bár tavaly sikerült a legtöbb 
gyereknek táblagépet biztosítani a 
tanügyminisztérium segítségével, az 
otthoni háttér nem olyan, hogy szá-
míthatnak lényeges segítségre, ezért 
nagyon szeretnénk, hogy lehetőleg 
fi zikai jelenléttel járjon le a tanév” – 
fejtette ki az iskolavezető. Összesen 
350 gyerek van az iskolában, de van 
két iskolabuszuk, és így megoldják a 
gyerekek szállítását, mert önerőből 
a családok nem tudnák megoldani. 
„Összevont osztályok is vannak, és 
igyekeztünk úgy összeállítani, hogy 
ne legyen nagy korkülönbség a gyere-
kek közt, mert így könnyebb a peda-
gógusnak is dolgozni velük” – mond-
ta el Zsidó Zsuzsa.

Székelyföld-szerte megteltek az iskolák gyermekzsivajjal
• Jelenléti oktatással kezdődhetett el a tanév Székelyföld valamennyi iskolájában 
hétfőn. Tanévnyitó ünnepségeket is tartottak az iskolaudvarokon, majd a pedagógu-
sok saját tantermeikben folytatták a tanévnyitást, ismerkedést. Előkészítő osztályos 
tanítót, szülőt és igazgatót is kérdeztünk az iskolakezdés tapasztalatairól, a szemé-
lyes oktatáshoz fűzött reményeikről.

Ismét előkerült az iskolatáska. Tanévnyitó 
ünnepségekkel kezdhették meg a diákok 
a 2021–2022-es tanévet
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