
Tanév vége előtt két héttel az 
intézményvezetővel kö zölte a 
polgármester: hamaro san köl-
töznie kell az eddigi helyéről a 
Csodavilág óvodának. Az óvó-
nők attól tartanak, állás nélkül 
maradnak, de Mezei János nyu-
galomra inti őket.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Közel 180 gyerek jár a Cso-
davilág napközibe, mely 
a Kossuth Lajos utca két 

ingatlanjában volt mostanáig. A 
21 és 22-es szám alatti egységek 
ingatlanja magántulajdonban van, 
befektetni nem érdemes, a bérleti 
díjak is magasak, ezért hozta meg 
az elköltöztetés döntését a város 
első embere. A 21-es szám alatt 
6500 lejes havi bért kell fizetni, 
ami igencsak magas összeg, mégis 
a 22-es szám alatti ház elhagyása a 
sürgetőbb. Ez utóbbit bár öt esz-
tendeje visszakapták tulajdonosai, 
bizonyos egyezség kapcsán nem 
kellett házbért fizetni. Erről szóló 
szerződésről nem tud a polgármes-
ter, csak azt, hogy a tulajdonosok 
követeléssel álltak elő, hogy fizes-
senek visszamenőleg bér fejében 
300 000 lejt. 

Jaszenovics Éva, az ingatlan 
egyik tulajdonosa lapunknak el-
mondta, az épület eladó, fel is aján-
lották megvásárlásra a városnak. 
Hogy bérleti díjban mennyit köve-
telnek, azt az ügyvéd tudja és az ő 
feladata felhajtani is. 

Az óvónők az intézményvezető-
től szereztek tudomást, hogy költö-
zés van kilátásban. Több mindenért 
neheztelnek, szerették volna, ha sze-
mükbe mondja a városvezető, és azt 
is, ha a bejelentésre nem a tanév vége 
előtt két héttel kerül sor. Attól is tar-
tanak, hogy a szülők körében kiala-
kuló bizonytalanság miatt máshová 
íratják át gyerekeiket, csökkenni fog 
a létszám, annak ellenére, hogy a 
Csodavilág mindig a preferált nap-
közik közé tartozott, már 2014-re is 
jelentettek be gyereket. 

Alternatívaként a szomszéd-
ban lévő, volt csendőrség épülete 
került szóba, mely méreteiben alig 
nagyobb, mint a jelenlegi napkö-
zi egynegyede, konyha és étkező 
kialakítására is kétes, hogy megfe-
lel-e. Ebben az ingatlanban jelenleg 
a Vaskertes iskola művészeti osztá-
lyos diákjai tanulnak, így nekik is 
költözniük kellene. Csata Emese, a 
Vaskertes iskola igazgatója elmond-
ta, költöznek, ha kell, hisz fontos, 

hogy a napközi megmaradjon. Ja-
vaslatokat vár alternatívákra. 

– Kisebb felületen, emeleten is 
lehetnek a művészetisek, ráadásul 
az sem fontos, hogy udvar legyen 
számukra. Megtaláljuk a megfelelő 
helyet. A napközi vezetőségét pedig 
arra kértem, nézzék meg, hány cso-
port fér el a felajánlott ingatlanban, 
s keressünk megoldást a többi gye-
rek elhelyezésére is – mondta Me-
zei János. Arra a kérdésre, miszerint 
a tervek között van-e bizonyos cso-
portok átköltöztetése a Kós Károly 
iskola felújított épületébe, a város 
első embere közölte: szóba jött ez is, 
ám figyelnek arra, hogy a gyerekek 
előírás szerinti körülmények közé 
kerüljenek, elemzik a távolságot la-
kóhelyük és a napközi között. 

A polgármester szerint egy stra-
tégia része a költöztetés, elsődleges 
szempont a kiadások csökkentése, 
a cél kiköltözni a bérelt ingatlanok-
ból. Az óvónőknek és szülőknek azt 
üzente, ne filozofáljanak, s ne félje-
nek, napközi lesz, termekkel, meg-
felelő feltételekkel, a kérdés csak az, 
hogy hol, de a megfelelő helyet meg 
fogják keresni. „Nem kell attól tar-
tani, hogy olyan lépés mellett dön-
tünk, ami a napközik kárára válna” 
– szögezte le. 
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Költözniük kell a napköziseknek

gyergyó

hírfolyam

> Eszenyői környezetvédő tábor. Szom-
baton és vasárnap huszonkét, borszéki, szár-
hegyi, ditrói, újfalvi és remetei diák sátortá-
borban ad tudást fizikai erőnlétéről és környe-
zeti tudásáról. A VII–VIII. osztályosoknak 
szóló rendezvény immár hatodik a sorban, a 
remetei Balás Jenő Általános Iskola szerve-
zésében. Laczkó Szentmiklósi Endre intéz-
ményigazgató és szervezőtársa, Laczkó Ildikó 
Zsuzsánna biológia szakos tanár elmondta, a 
programban szerepel egy projektbemutató, a 

csapatok arról kell előadást tartsanak, milyen 
lesz településük 30 év múlva. Lesz főzőver-
seny, majd tájékozódási futóverseny, melynek 
megfigyelő pontjainál környezeti kérdésekre 
kell választ adniuk a versenyzőknek. Vasár-
nap a táborhelyről, a Veszes-patak partjáról a 
Kecskekőre kirándul a csapat, délután pedig a 
Natura 2000-es területek képviselője, Laczkó 
Teréz madárfelismerő programja után díját-
adásra kerül sor. 

> Magyar–magyar találkozó a Foga
rassy iskolában. Nyílt nap keretében hato-

dik osztályos, hatfős csoportok mutatták be 
a Magyarország területén, Kárpátalján, Vaj-
daságban, Felvidéken és Erdélyben élő ma-
gyarságot. Hasonlóságok és különbségek, 
viselet, ételek, szokások és a nyelvjárás volt a 
tárgya a bemutatóknak. A díszteremben tar-
tott nyílt napi előadásokat többhetes kuta-
tómunka előzte meg, az adatok és informá-
ciók hitelességét a tanárok is bizonyították. 
Magyarok magyarokról szerezhettek olyan 
információkat, melyeket  nincs idő megis-
merni a tanórákon – ebben látják a rendez-
vény fontosságát a pedagógusok, a kutatás-

tól fellelkesült diákok pedig valószínű más 
témakörökben is érdekességekkel, hasznos 
információkkal szolgálnak diáktársaiknak.

> Összetartozásmegemlékezés. A gyer-
gyó s zentmiklósi önkormányzat szervezésé-
ben szombaton 18 órától, a Nemzeti Ösz-
szetartozás Napján megemlékezésre kerül 
sor a városi köztemetőben. Rokaly József 
történelemtanár a nap jelentőségéről szól, 
koszorúzásra az első világháborús honvédek 
sírjánál kerül sor. Az ünnepségen jelen lesz 
az RMDSZ és az EMNT képviselete is.

Körkép

Az óvónők attól tartanak, hogy a szülők körében kialakuló bizonytalanság miatt csökkenni fog a gyereklétszám fotó: balázs katalin

hirdetés

kilátót avattak az újfalvi bányá-
nál. A létesítményt a kitermelés 
alól felszabadult területek hely-
reállítását támogató projekt ke-
retében építették. 

Lázár hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Az újfalvi kőfejtőben már 
hosszú évtizedek óta folyik 
a kitermelés, a környezet-

kímélésre azonban nem sok figyel-
met fordítottak. Most a működtető 
Lafarge cég vezetősége – együtt-
működve a WWF nemzetközi ter-
mészetvédő szervezet romániai ki-
rendeltségével, valamint közösen a 
bánya területét is magában foglaló 
Natura 2000 Park képviselőivel – 
tervet dolgozott ki a terület reha-
bilitációjára vonatkozóan. Ennek 
részét képezi egy kilátó is, melyet 
tegnap avattak fel a bánya tetején, a 

Libáni út mentén, ahonnan szép ki-
látás nyílik a Gyergyói-medencére. 
Ciuche Tibor, a bánya helyi igaz-
gatója elmondta, a Belvedere nevet 
viselő terv elkészítése már két éve 
elkezdődött, a Natura 2000 Parkot 
adminisztráló gyergyószentmiklósi 
magánerdészettel közösen sikerült 
nemrég háromezer facsemetét ül-
tetni olyan területekre, ahol már 
nem folyik a kitermelés, most pe-
dig elkészült a kilátó is, mely biz-
tonságos nézelődést tesz lehetővé 
a turisták számára. Emellett 500 
méter kerítést építettek az út men-
tén, mindkét oldalon parkolókat 
létesítettek, átjárót festettek, kuká-
kat helyeztek ki, a kilátót pedig tá-
jékoztató táblákkal is ellátták, hogy 
az érdeklődők információkat sze-
rezhessenek a bányáról, valamint a 
terület védett madarairól. A beru-
házás 30 ezer lejbe került. 

Rehabilitálják a bányát


