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Tordán, Kolozsváron és Désen is 
magyar óvodát avattak csütörtö-
kön, az oktatási intézményeket 
az Erdélyi Református Egyház-
kerület építette a magyar állam 
Kárpát-medencei óvodafejlesztési 
programja keretében biztosított 
támogatásból.

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ

A magyar állam támogatásával 
az Erdélyi Református Egyház-
kerület által felépített óvodákat 

avattak fel csütörtökön Kolozs megyé-
ben, a beruházások összértéke több 
mint 500 millió forint (1,4 millió euró). 
A kolozsvári tóközi református gyüle-
kezet óvodájának avatóünnepségén 
Kató Béla, az Erdélyi Református Egy-
házkerület püspöke igehirdetésében a 
vallásos nevelés, oktatás fontosságát 
hangsúlyozta, kiemelve: nem elég, 
hogy lehetőség van a nevelésre, az in-
tézményeket is létre kell hozni ennek 
érdekében. Naámán bibliai történeté-
ből emelte ki a szolgáló kislány példá-
ját, mely történet azt jelzi, hogy meny-
nyire fontos a nevelés, az első hét év, 
mindaz, amit ezalatt kap egy gyermek.

„Azért küzdünk, azért harcolunk, 
hogy legyenek ilyen intézményeink, 
lehetőségeink, hogy a szülői akarat 
mellett legyen ott az egyház is”– 
hangsúlyozta Kató Béla. A püspök 
azt is kiemelte, hogy nemcsak az a 
fontos, hogy a közel hetven gyerek 
szép, modern, otthonos környezet-
ben nevelkedhet az új óvodában, 
mindaz, amit ott tanulnak, amit az 
óvónők, dadák átadnak nekik, az 
ennél is fontosabb. Kató Béla hálát 
adott és köszönetet mondott azért, 
hogy az intézmény „él és működik”, 
és áldását adta az épületre, az intéz-
ményre, az ott zajló tevékenységre.

Egy régi álom megvalósulása
Kozma András, a tóközi református 
gyülekezet lelkésze felidézte, hogy 
egy hosszú folyamat vezetett idá-
ig, hiszen a Tóvidéki Református 

Óvodát még 1999-ben hozták létre a 
templom alagsorában. A gyülekezet 
presbitériuma és minden tagja hálás, 
hogy két évtized után kikerült az óvo-
da az alagsorból a felszínre, a „nap-
fényre” – így élik meg akkor is, ha az 
avatáson esett az eső. A templom kö-
zelében levő ingatlant négy éve vette 
meg az egyház, az itt zajló hosszas 
munkát, építkezést a magyar állam 
támogatása tette lehetővé. „Ezen az 
új helyszínen az óvoda végre teljesen 
önállósulhatott, kibontakozhatott. A 
háromszor akkor összterületen im-
már nem egy, hanem három csoport 
tevékenységét sikerült megszervez-
ni, működtetni” – tájékoztatott.

Kolozsi Katalin, az óvoda igazgató-
ja kifejtette, hogy  az oktatási intéz-
mény felavatása számukra egy be-
teljesedés, egy álom megvalósulása, 
amiben kezdetben hinni, remény-
kedni sem mertek.  Az óvoda három 
csoportjának gyerekei nevében meg-
ígérte a jelenlevőknek, hogy mindig 
kacajjal, zsivajjal töltik meg az épü-
letet, az alkalmazottak nevében pe-
dig, hogy hitre nevelik a gyerekeket.

Zöld sziget az identitás
megőrzéséért
Grezsa István, a Kárpát-medencei 
Óvodafejlesztési Program koordiná-
lásáért felelős miniszteri biztos meg-
köszönte, hogy jelen lehet „a blokkok 
közötti református zöld sziget” ava-
tóünnepségén, valamint azt, hogy a 
gyerekek, a szülők, a jelenlevők élettel 
töltik meg az épület. Kifejtette, hogy 
egy nagyvárosban, a szórványközössé-
gekben, a „blokknegyedek” világában 
kiemelten fontosak azok a közösségek, 
intézmények, amelyek arra nevelik, 
ösztönzik tagjaikat, hogy megtartsák 
nyelvüket, kultúrájukat. Azt is el-
mondta, hogy a tóközi óvoda korszerű 
épületét látva nem a modernség, ha-
nem éppen a hagyomány jut eszébe, a 
kétszáz éves magyar óvodapedagógia 
hagyománya, mely Brunszvik Terézig 
és Teleki Blankáig vezethető vissza.

Meglátása szerint a magyar óvoda-
pedagógiai hagyomány nagyon héza-
gosan hozzáférhető a külhonban, el-

mondása szerint amióta öt éve építik 
a Kárpát-medencében az óvodákat, 
azt látták, hogy esetleges a külhon-
ban a gyermekek számára a megfelelő 
szolgáltatások elérése. „A mi dolgunk 
nem fejeződik be a falak felhúzásával. 
Innentől kezdve elsősorban önökön 
múlik, az itt dolgozókon, hogy ezek 
a gyermekek életük végéig magyarul 
fognak-e álmodni, másrészt pedig 
rengeteg feladunk van még, hogy ezt 
a kétszáz éves magyar óvodapedagó-
giai hagyományt minden külhonban 
élő magyar gyermek élvezhesse” – fo-
galmazott a miniszteri biztos. Beszélt 
ugyanakkor arról is, hogy a református 
oktatásnak mindig is fontos szerepe 
volt a magyar nyelv, a magyar kultú-
ra megőrzésében. Szerinte a gazdag  
magyar mesevilágon keresztül a gyer-
mekek még a nagyvárosi kisebbségi 
létben is szorosan kapcsolódhatnak a 
magyar nyelvhez és kultúrához.

A 370 négyzetméteres felújított 
ingatlanban 61 gyerek ellátása bizto-
sított, a beruházás értéke 175 millió 
forint.

Örömünnep Tordán és Désen is
A kolozsvári avatóünnepséget az Er-
délyi Református Egyházkerület tor-
dai óvodájának felavatása előzte meg. 
Az oktatási intézmény két bölcsődei 
és két óvodai csoportnak, összesen 
hetven magyar gyereknek fog magas 
színvonalú  elhelyezési és oktatási  le-
hetőséget biztosítani. Az új 732 négy-
zetméteres hasznos területű beruhá-
zás értéke 218 millió forint.

Csütörtök délután zajlott az Erdélyi 
Református Egyházkerület dési óvodá-
jának avatóünnepsége is. Désen az új 
építésű 732 négyzetméteres ingatlan-
ban két óvodai és egy bölcsődei cso-
port lett kialakítva. Így az intézmény 
55 magyar gyerek ellátását biztosítja. A 
beruházás értéke 172 millió forint.

Különben mindhárom óvodában 
elkezdődött már a tanítás, és mind-
hármat sikerült a romániai állami 
oktatási hálózatba integrálni, így az 
intézmények fenntartásának, mű-
ködtetésének a költségei a román ál-
lamra hárulnak.

 Erdélyi tudósítások 2021. május 21–23.
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Cirkusz egy
színház miatt

Telivér cirkusz van kibontakozóban Nagyváradon színház-
ügyben azt követően, hogy kiszivárgott: Ilie Bolojan, a me-
gyei közgyűlés új, Nagyvárad polgármesteri székéből a me-
gyei önkormányzat élére megválasztott elnöke fölvetette, 
hogy egy intézménybe gyúrná össze a magyar Szigligeti és a 
román Mária királyné színházat, illetve a városi fi lharmóniát. 
Szándékát elsősorban a költségmegtakarítással indokolja. 
Mindez nem számít igazán meglepetésnek, hiszen Bolojan 
nagyváradi polgármesteri mandátuma kezdetén is így járt 
el a városházán és az annak alárendelt intézményekben. 
A gyakran valóban a kelleténél radikálisabb, erőből átvitt 
intézkedések sokaknak fájtak, az azonban tény, hogy az el-
múlt tizenkét évben Nagyvárad a költséghatékonyságra és 
a lehető legtöbb fejlesztési forrás megszerzésére alapozó 
városfejlesztési politika nyomán példaértékűvé vált az or-
szágban. Ám az is tény, hogy mindez nem a kulturális fej-
lesztéseknek köszönhetően történt. Mint ahogy az is, hogy 
rég kiderült: a velejéig technokrata Ilie Bolojan olyan hoz-
záértéssel és precizitással mozog a kultúra területén, mint 
uránbányász az idegsebészeti osztály műtőjében. Ezért is 
érthető, ha a három érintett művelődési intézmény illeté-
kesei, alkalmazottai  erős ellenérzéssel viseltetnek a tervek 
iránt. Már csak azért is, mert többek között olyasmi is felme-
rült, hogy az alkalmazottak ne meghatározatlan idejű, csu-
pán egyéves szerződéseket kapjanak, a forrásokat pedig az 
etnikai arányok alapján osztanák el – vagyis mivel a magya-
rok a város és a megye lakosságának mintegy 25 százalékát 
teszik ki, így a magyar színház csak a polgárok 25 százaléká-
hoz szól, ezért nem lehet akkora, mint a román. Az is igaz, 
hogy mindez még nem hivatalos javaslat, csupán a megyei 
közgyűlési elnök és a román színház képviselőinek találko-
zóján merült fel. Ami azt is jelentheti, hogy Bolojan egyelőre 
csupán azért vetette fel, hogy tesztelje a reakciókat. De ko-
rábbi tevékenységét ismerve mérget vehetünk rá: komolyan 
gondolja az ügyet. 

Márpedig ez – költséghatékonyság ide vagy oda – több 
szempontból is problémás. Elsősorban azért, mert a kultú-
rát nem igazán lehet technokrata szempontból megközelí-
teni. Nem lehet kilóra megmérni, hogy egy művész hogyan 
teljesített, a színészek jelentős része eleve csupán bizonyos 
karakterek megformálására alkalmas. Másrészt a kultúra 
rendszerint ritkán nyereséges – hacsak nem arra mennek rá, 
hogy kizárólag nagy tömegeket vonzó, mindenki számára 
befogadható és emészthető, habkönnyű darabokat tűzze-
nek műsorra. De mindezek mellett magyar szempontból is 
számos probléma fölmerül. A 25 százalékos kitétel például 
nettó kreténség, és valóban annak a jele, hogy Bolojannak 
fogalma sincs, hogyan működnek az intézmények. A Szigli-
geti Színház előadásait ugyanis román nyelven feliratozzák. 
Vagyis nem csupán a megye, hanem az ország teljes román 
lakosságának is szólnak – tehát egy egyszerű matematikai 
számítással megállapítható, hogy nagyobb a merítése, mint 
a magyarokat anyanyelvükön meg nem szólító román teát-
rumnak. (Amúgy kíváncsiak lennénk, ha ennyire kényes az 
etnikai arányokra, a városházán miért nem éri el a magyar hi-
vatalnokok aránya a 25 százalékot, illetve hogy a megyehá-
zán legalább tesz-e valamit ennek érdekében.) Az is egyér-
telmű, hogy – akárcsak az iskolák esetében – már csak azért 
is indokolt az önálló magyar színház léte, mert ha összevon-
ják egy román intézménnyel, rendszerint kevésbé lehet a 
sajátos magyar szempontokat és érdekeket érvényesíteni. 
(Bár nem vagyunk naivak: egyes román illetékesek szemé-
ben ez is a pozitívumok lajstromát bővíti). Mindemellett az 
sem kizárható, hogy Bolojan nem csupán költségvetési, ha-
nem politikai megfontolásból is törekszik a magyar színház 
önállóságának megszüntetésére. Az ugyanis az RMDSZ köz-
benjárása nyomán történt létrehozása óta a bihari RMDSZ 
fellegvárának számít, intézményként szügyig beleállt annak 
kampányaiba, amit számos helyi magyar is visszásnak tart. 
Ennek nyomán az RMDSZ-szel nem etnikai, hanem politikai 
alapon kibékíthetetlennek látszó ellentétben álló Bolojan 
úgy értékelheti: ha felszámolja a teátrumot, azzal erős fegy-
verétől fosztja meg vetélytársát. Ez azonban aránytalan 
lépés lenne. Egy, valós pénzügyi és szakmai szempontok 
alapján végrehajtott karcsúsítás esetleg indokolt lehet. De 
egy, az utóbbi évtizedben szakmai és művészi szempontból 
mégiscsak szép fejlődést felmutató, saját bábszínházi és 
táncszínházi társulattal is rendelkező (apropó, intézményi 
integráció), jelentős magyar kulturális intézmény felszámo-
lása egyszerűen elfogadhatatlan. Ha pedig az elnök mégis 
ragaszkodik hozzá, kétoldalú, magyar–román diplomáciai 
üggyé kell tenni a témát. A lehető legmagasabb szinten.
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Újabb magyar óvodákat adtak át
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Magyar sziget a panelrengetegben. Közel hetven gyerek járhat nap mint nap a Tóvidéki Református Óvodába Kolozsváron




