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#óvodafejlesztési program #oktatás #büntetés

Új emelettel bővült az óvoda
Régóta álmodoztak már, most sikerült tető alá hozni
• A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program része-

ként sikerült egy új szintet kialakítani a csíkszeredai
Kis Herceg Napközi Otthonban. A kedd délelőtti hivatalos át adáson elhangzott, a fizikai látszaton kívül az
óvodáskorúak oktatási és szociális érzéke is minőségi
szintet tud lépni a megvalósítás által.
KORPOS ATTILA
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Az új szintről
Az új színt ráépítésével bővített napközi otthon összesen 225 gyereknek biztosít magas színvonalú ellátást 11 csoportban. Ezekből egy
autistákkal foglalkozik, ahol speciális tanítás szükséges. A korábbi,
lapos tetőt teljesen átépítették, négy foglalkoztatótermet alakítottak
ki, ebből kettő a speciális oktatásúaknak lesz fenntartva. Ezenkívül
logopédiai és pszichológiai kabinetet, valamint titkársági irodát is ki
tudtak alakítani az emeleten. A beruházás összértéke 155 millió forint
volt, amelyhez a városi önkormányzat is hozzájárult.
fi atalok nemcsak elvándorolnak,
hanem haza is térnek szülőföldjükre. A beszédek után népmesei
előadás, majd táncos gyermekjáték
következett. Végül Darvas-Kozma
József plébános egyházi áldásban

részesítette az új épületrészt, de az
avatáskor szokásos ünnepélyes szalagvágás sem maradt el.
A dédelgetett álmok valóra váltak,
bővült a csíkszeredai intézmény
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óvodabővítés

zékely ruhába öltözött óvodások, feldíszített udvar és ünnepélyes körülmények közepette kezdődött az átadóünnepség.
Grezsa István, a Kárpát-medencei
Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős miniszteri biztos
ünnepi beszédében a határokon
átívelő magyar nemzetegyesítés
programjaira mutatott rá. „Ezek a
megvalósítások ugyan most
csak falak. De hogy mit
teremt a jövőnek, hogy milyen minőségi és színvonalú
óvodapedagógiai munkával
tarisznyálják fel ezeket a
gyerekeket a falakon belül,
az már sokkal fontosabb.
Nemcsak egy adósság ez a
határon túli magyar kisebbségek
felé, hanem ez gazdasági előnnyé
is változtatható” – fogalmazott. Az
elöljáró úgy értékelte, évszázadokon keresztül az Isten, a haza és a
család hármasa határozta meg a
népek gondolkodását, amely ideológiát a megmaradás jegyében ma
is kiemelten kell kezelni.
A beruházás a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének közreműködésével jött létre.
Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ

elnöke felszólalásában megköszönte a kölcsönös partneri viszonyt az
oktatás terén elért megvalósítások
tükrében. „A korszerű nevelői munka eredményességét nagyban befolyásolják a helyszíni körülmények.
Ez a felújítás és a rendelkezésre álló
felszereltség nagyszerű feltételeket
biztosít ehhez, továbbá a közösségi élmények gyarapítását is segíti”

– fűzte hozzá, kiemelve, felemelő
érzés nap mint nap megtapasztalni az anyaország segítő jobbját.
Kedves Ildikó, az óvoda igazgatója
emlékeztetett, tizenöt évvel ezelőtt
kezdtek álmodozni erről a megvalósításról. „Anyagi források hiányában mindig háttérbe szorultak
az álmok. A mostani szinttel tágasabb, szebb, kényelmesebb és modernebb lett az óvoda. A soha nem
tapasztalt segítségért nem tudunk
elég hálásak lenni” – fejezte ki köszönetét. Korodi Attila csíkszeredai
polgármester az átépült óvoda személyzetének helytállását méltatta.
Mint mondta, a meglévő oktatási
intézmények fejlesztése és újak
építése egyértelműen jelzi, hogy a

Szigorítanak az iskolai ellenőrzéseken
• A tanintézetek higiéniai és biztonsági körülményeit

eddig is folyamatosan ellenőrizték a megyei népegészségügyi igazgatóságok képviselői, de a szokásos ellenőrzéseket most megtoldják a járványtani intézkedések betartásának ellenőrzésével is. Pontosan mit is ellenőriznek?
HAJNAL CSILLA

orin Cîmpeanu oktatási miniszter néhány napja bejelentette,
hogy a héten elkezdik az iskolákban
a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos valamennyi egészségvédelmi
szabály betartásának ellenőrzését.
Hozzátette, ragaszkodott ahhoz,
hogy az Országos Vészhelyzeti Bizottság határozatába is belefoglalják
az ellenőrzések szigorítását a tanfelügyelőségek, egészségügyi igazgatóságok és minden más illetékes
hatóság részéről.
Az iskolai és óvodai higiéniai és
biztonsági körülményeket eddig is

a gyerekek egészségére káros dolgokat, megpróbáljuk megtenni. Figyelmeztetjük rá az intézményt, hogy
javítsák ki az esetleges hibákat. A
gyerekek ugyanis nem nyernek abból semmit, ha az államkasszába behajtunk egy bizonyos összeget, csak
abból, ha megszűnik a probléma” –
összegezte Tar Gyöngyi a népegészségügyi igazgatóság ellenőrzéseinek
lényegét.

Legutóbb tanévkezdés előtt
ellenőrizték
A legtöbb iskolában már tanévkezdés előtt megvoltak a szükséges
fertőtlenítő- és higiéniai szerek,
védőmaszkok. Mint arról Kovács
László, a mezőmadarasi Pataky
Ágotha Általános Iskola igazgatója
is beszámolt, a mezőségi település
tanintézetében már augusztus végén beszerezték a kellő mennyiségű
fertőtlenítőszert és nagyobb menynyiségű maszkot is. „A tanfelügye-

lőség is megígérte, hogy kapunk
védőmaszkokat, reméljük, az az
ígéret is megvalósul. Ugyanazokat
az intézkedéseket tartjuk be, mint
eddig: a maszkviselés kötelező az
osztályteremben és a folyosón, a
padokat is másfél méteres távolságra helyeztük, ezt könnyebben meg
tudtuk valósítani, mert kevesebben is vannak egy-egy
osztályban” – magyarázta
az iskolaigazgató. Hozzátette, utoljára tanévkezdés
előtt ellenőrizték a hatóságok az iskolai körülményeket, és még soha nem
büntették meg az iskolát. A mezőmadarasi iskola 28 tagú didaktikai
és nem didaktikai személyzetéből
16 személynek van meg mindkét koronavírus elleni oltása, a tanítók és
óvónők közül mindenki be van oltva, a 12 év fölötti diákok közül még
senki nem élt az oltás lehetőségével
– tájékoztatott Kovács László iskolaigazgató.

ellenőrzés
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folyamatosan ellenőrizték a megyei
népegészségügyi
igazgatóságok
képviselői, de a szokásos ellenőrzéseket most megtoldják a járványtani intézkedések betartásának ellenőrzésével is – közölte a Hargita
Megyei Népegészségügyi Igazgatóság (DSP) vezetője, Tar Gyöngyi. A
járvány előtti időkben ellenőrizték
a biztonságos körülményeket, a
megvilágítást, az ergonómiai szempontokat, az osztályok elhelyezését,
a mosdókat, a fűtés biztonságát, az
ivóvizet, tehát mindent, ami a gyerek egészsége szempontjából fontos.
„Sok veszély leselkedhet a gyerekre,
mi ezeket próbáljuk kizárni, sokszor
engedélyezés után történnek változtatások a tanintézetekben, amiket

észre kell vennünk. Tehát járványtól
függetlenül is sok mindent figyelembe veszünk, de most ráadásként
bejön az is, hogy megnézzük, van-e
fertőtlenítőszer vagy rendelkezésre
áll-e megfelelő mennyiségű maszk”
– részletezte. Azt ugyanis nem
tudják valós módon figyelni, hogy
rendeltetésszerűen viselik-e a védőmaszkot az iskolában, hiszen amikor megjelennek az ellenőrök, arról
mindenki korán értesül, már az autóikat is ismerik egy-egy helyen. Néhol hirtelen bezárnak az üzletek is,
mert egymásnak átadják a hírt, hogy
érkeznek az ellenőrök – fűzte hozzá
a népegészségügyi hatóság Hargita
megyei vezetője. Mint hozzátette, a
maszkviselést hatékonyan az iskolában dolgozó tanárok és az iskolai
járványfelelősök – minden tanintézménynél van kinevezve egy ún.
járványfelelős – tudják ellenőrizni.
„Nekünk nem az a célunk, hogy bírságoljunk, hanem hogy megelőzzük
a bajt. Amennyire tetten tudjuk érni

