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 » KRÓNIKA

Noha beállhatna az eltartott fele-
ségek sorába, inkább az álmait 

valósítja meg: színésznő és producer, 
vállalkozó. Csősz Boglárka sosem áll 
meg, mindig hajtja valami. Nevezték 
már karrieristának és eltartott fele-
ségnek, de ez őt nem igazán zavarja. 
„Nem is a férfi akkal van bajunk a 
mai társadalomban, hanem a nők-
kel, akik elengedték magukat, akik 
nem motiváltak, akik nem akarnak 
semmit kihozni az életükből. Ezért 
a többi nőt próbálják meg minden-
féle címkével felaggatni vagy esetleg 
bántani. A nőknek a legnagyobb el-
lenségei mai napig is nők” – jelenti ki 

Csősz Boglárka. A színész-üzletasz-
szonnyal Székely Blanka beszélge-
tett a Székelyhon Tv Nézőpont című 
műsorában. „A dinamikus nők, akik 
tisztában vannak önmagukkal, attól 
érzik sokkal nőiesebbnek magukat, 
ha hagyják őket kibontakozni és 
szárnyalni. Én azt gondolom, hogy 
azért mi, nők sokkal többre vagyunk 
képesek, mint amilyen kategóriákba 
minket be szoktak sorolni” – fejti ki 
Csősz Boglárka. A sepsiszentgyörgyi 
születésű hölgy Magyarországot már 
meghódította, milliomos férjével 
jelenleg Törökországban él. A Né-
zőpont következő adását pénteken 
12 órától láthatják a Székelyhon Tv 
YouTube-csatornáján.

„A nők legnagyobb ellenségei a nők”

 » „Én azt gon-
dolom, hogy azért 
mi nők sokkal 
többre vagyunk 
képesek, mint 
amilyen kategó-
riákba minket be 
szoktak sorolni” 
– fejti ki Csősz 
Boglárka.

 » KRÓNIKA

Bűnvádi panaszt tett a Bihar megyei 
környezetvédelmi őrség egy cég el-

len, mely 189 tonna szemetet hozott be 
Olaszországból. A szemétszállítmányt 
tíz kamionnal február 4. és március 27. 
között hozták be a Bihar megyei köz-
ség területére, többnyire ruhanemű-, 
műanyag- és gumiabroncs-hulladék 
alkotja – írta a környezetvédelmi őrség 
közleményére hivatkozva az Ebihorea-
nul. A felügyelők szerint az olasz üzlet-
ember azt állította, hogy feldolgozni, 
majd értékesíteni akarta a hulladékot, 
azonban a cégnek semmilyen felszere-
lése nincs az eljáráshoz. A környezet-
védelmi őrség az ügyészséghez fordult 

az ügyben, hogy megállapítsa, bűn-
cselekményről van-e szó. Emellett a 
hasonló szemétszállítmányok határon 
való leállítását is elrendelte. Ugyanis 
nem ez az első importhulladék-szál-
lítmány, mely végül feldolgozatlanul 
a Bihar megyeiek nyakán marad. Ha-
sonló olasz rakományokat Köröskis-
jenőn és Réven is felhalmoztak. A két 
Bihar megyei községben több mint 700 
tonna hulladék gyűlt fel, miután az azt 
behozó cégeknek nem sikerült újra-
hasznosítani. Az illegális szemét már 
csak amiatt is szúrja a hatóságok sze-
mét, mivel Ilie Bolojan Bihar megyei 
tanácselnök kampányának fő célki-
tűzése épp az volt, hogy rendet rakjon 
a határ menti térségben.

Illegális szemét Bihar megyében

Időkapszulát helyeztek el csü-
törtökön a Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési program kere-
tében, magyar kormánytámo-
gatásból épülő pécskai tanin-
tézet egyik szegletkövében. Az 
Arad megyei eseményen részt 
vevő Grezsa István miniszteri 
biztos bejelentette: 2022 végéig 
lezárul az összesen 61 milliárd 
forintos költségvetésű óvoda-
fejlesztési program.

 » SINKA PÁL

A magyar kormány döntése 
értelmében 2022 végéig le-
zárul a Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési program – jelen-
tette be csütörtökön Pécskán Gre-
zsa István. A programért is felelős 
miniszteri biztos a projekt kereté-
ben már épülő óvoda időkapszu-
lájának az elhelyezésén vett részt 
az Arad megyei kisvárosban. A mi-
niszteri biztos a rendezvény után 
az MTI-nek telefonon elmondta: a 
jövő évi zárásig 176-ra emelkedik a 
program keretében felépített új ma-
gyar óvodák száma, és 773-ra azo-
ké az óvodáké, amelyeket felújítot-
tak. A több parlamenti cikluson át 
folyó, összesen 61 milliárd forintos 
költségvetésű program keretében 

MÁR A MÁSODIK OKTATÁSI INTÉZMÉNYT ÉPÍTI A REFORMÁTUS EGYHÁZ ARAD MEGYÉBEN A MAGYAR KORMÁNY TÁMOGATÁSÁVAL

Vallás- és etnikumközi híd lehet a pécskai óvoda

Az időkapszula az óvoda építésének idővonalát, névlistát, a részt vevő elöljárók aláírt levelét tartalmazza

 » Az intéz-
mény mintegy 60 
magyar gyermek 
ellátását bizto-
sítja majd egy 
bölcsődei és két, 
hosszú prog-
ramos óvodai 
csoportban. A 
beruházás 220 
millió forintból 
valósul meg.

emellett négyszáz játszótér és több 
tucat óvodai sportpálya is épült, és 
nagy mennyiségű didaktikai eszköz 
került a Magyarország határain kívü-
li magyar óvodákba. Hozzátette: az 
óvodai infrastruktúra-fejlesztéshez 
jelentős humánerőforrás-fejlesztés 
is társult.

Megfelelő alap 
a megmaradáshoz
A csütörtöki esemény keretében a 
már épülő pécskai óvoda egyik szeg-
letkövében helyezték el az időkapszu-

lát. Tóbiás Emőke Piroska pécskai re-
formátus lelkipásztor bevezetőjében 
kifejezte reményét, hogy az épülő 
falak között a helybeli és környékbeli 
magyar gyermekek megfelelő alapot 
kapnak majd a megmaradáshoz, a 
többségében románok lakta város-
ban és vidéken. A Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület által épí-
tett intézmény mintegy 60 magyar 
gyermek ellátását biztosítja majd egy 
bölcsődei és két, hosszú programos 
óvodai csoportban. A beruházás 220 
millió forintból valósul meg.

„Itt, a szórványban, de a határtól 
egy karnyújtásnyira hidat is jelenthet 
ez az intézmény. A többségi román-
ság és magyarok, illetve a katolikusok 
és a kis református közösség között” 
– fogalmazott Grezsa István miniszte-
ri biztos. Kifejtette, Klebelsberg Kuno 
egykori kultuszminiszter példája is 
azt jelzi, hogy akkor kell építkezni, 
amikor nehézség és kilátástalanság 
övezi a mindennapi életet. A Pécskán 
született politikus a két világháború 
közötti időszakban 10 éven át töltöt-
te be a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszteri tisztséget, és megreformálta 
a magyar oktatásügyet. „Ebben a 
pandémiában nagyon jó üzenete van 
a mai eseménynek, hiszen az emlí-
tett kultuszminiszter hagyatéka az a 
rengeteg intézmény, amely egy olyan 
időszakban épült a megmaradt Ma-

gyarországon, amikor az ország po-
litikailag és gazdaságilag is keresztre 
volt feszítve” – mondta Grezsa István. 
A politikus hozzátette: az alapkő-el-
helyezés a vallásközi és az etnikum-
közi egyetértés jegyében zajlott, hi-
szen a 12 700 lakosú kisvárosban a 
magyarok csupán a lakosság 28 szá-
zalékát teszik ki, és túlnyomó többsé-
gük római katolikus vallású. Ennek 
ellenére a kétszeresen is kisebbségi 
helyzetben levő református egyház 
építi az óvodát.

Román ortodox felajánlás
A városban élő nemzetiségek közöt-
ti békés kapcsolatot szimbolizálva, 
a miniszteri megbízott és a polgár-
mester által elhelyezett időkapszu-
lát egy pécskai román ortodox aján-
lotta fel. Érdekesség, hogy a rézből 
készült tartály nem sokkal ezelőttig 
egy ház falában volt. Benne most az 
új pécskai magyar bölcsőde megépí-
tésének idővonalát, támogatóinak, 
kivitelezőinek nevét tartalmazó, a 
részt vevő elöljárók által aláírt le-
vél marad meg az utókornak. Az 
időkapszula elhelyezésén a tele-
pülés Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
színeiben megválasztott magyar 
polgármestere, Antal Péter arra tett 
ígéretet, hogy segíti az intézmény 
elindításához szükséges engedélyek 
beszerzését, és az önkormányzat 
vállalja az intézmény fenntartását.

Az óvoda a városközpontba ve-
zető egykori Úri, mai nevén 124-es 
utcában épül, a református temp-
lommal átellenben. A vásárolt tel-
ken álló építményt már 2019-ben 
lebontották, de a világjárvány miatt 
a munkálatok csak idén januárban 
kezdődhettek el. A kivitelező bihari 
cég gyorsan dolgozik: a külső falak 
már részben állnak, az épület a ter-
vek szerint az év végére elkészül, 
utána következik az engedélyezteté-
si eljárás, és várhatóan a 2022–2023-
as tanévtől nyithatja meg kapuit 
Pécska legújabb oktatási intézmé-
nye. Ez a második tanintézet, ame-
lyet Arad megyében épít a refor-
mátus egyház a magyar kormány 
támogatásával: a megyeszékhelyen 
már majdnem elkészült a Csiky Ger-
gely Főgimnázium keretében meg-
nyitandó bölcsőde.
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Az óvoda a tervek szerint az év végére elkészül, várhatóan a 2022–2023-as tanévtől nyitja meg kapuit




