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 » „Gyermekeinknek örök-
ségül tisztességérzetet, ne 
aranyat hagyjunk” – idézte 
Platón két és fél évezredes 
gondolatát Brendus Réka, a 
Miniszterelnökség Nemzet-
politikai Államtitkárságá-
nak főosztályvezetője.

A magyar közösség megma-
radása, az anyanyelven való 
tanulás, hagyományaink 
ápolása a célja a Magyaror-
szág kormánya által elindított 
Kárpát-medencei óvodafej-
lesztési programnak, amely-
nek keretében Erdélyben is 
számos kisdedóvó újult vagy 
újul meg. A hétvégén Kolozs 
megyében öt helyszínen is 
ünnepélyes keretek között, a 
budapesti kormány képvise-
lőinek jelenlétében avattak 
felújított óvodákat.

 » ANTAL ERIKA, MAKKAY JÓZSEF

Ö t Kolozs megyei helyszínen 
avattak fel a hétvégén a 
Kárpát-medencei óvoda-

fejlesztési program keretében 
felújított óvodát. Az ünnepélyes 
avatók sora péntek délelőtt két ka-
lotaszegi településen kezdődött, 
Nyárszón nyolc gyerek, a kalota-
szegi községközpontban, Körös-
főn pedig 18 magyar és három 
román gyerek számára adták át a 
teljesen felújított és korszerűen be-
rendezett óvodaépületeket. A ma-
gyar kormány által fi nanszírozott 
óvodafejlesztési program erdélyi 
partnerei a történelmi magyar 
egyházak és a Romániai Magyar 
Pedagógusszövetség (RMPSZ). A 
két kalotaszegi óvoda felújítása az 
RMPSZ-szel partnerségben történt.

A cél a megmaradás
A nyárszói óvodaátadón elhang-
zott beszédében Potápi Árpád 
János, a Miniszterelnökség nem-
zetpolitikáért felelős államtitkára 
emlékeztetett, a Kárpát-medencé-
ben közel ezer óvodát újítottak fel, 
illetve sok épületnek most van fo-
lyamatban a korszerűsítése. „Egy 
település életében az óvoda épí-
tése vagy felújítása nagyon nagy 
esemény, és ez még inkább így van 
a kistelepüléseken” – fogalmazott 
a magyar kormány képviselője, aki 
fontosnak tartja odafi gyelni a ma-
gyarok lakta erdélyi településekre, 
hogy meg lehessen őrizni e falvak 
és városok magyar arculatát. Mint 
fogalmazott, ennek egyik legfon-
tosabb formája, hogy magyar in-
tézményrendszerünket fejlesszük, 
hogy ezek ne csak a gyerekek, ha-

nem a szülők számára is legyenek 
vonzóak, hogy a magyar oktatást 
válasszák. Potápi szerint a vá-
lasztást azzal lehet serkenteni, ha 
„oktatási intézményeinkhez olyan 
pluszokat adunk hozzá, amivel 
itt, Erdélyben a román anyanyelvű 
intézmények nem rendelkeznek. 
Legtöbb óvodánkban és iskolánk-
ban meg tudjuk valósítani a közét-
keztetést”.

Az államtitkár az erdélyi magyar 
oktatási intézmények számára fon-
tosnak nevezte a magyar identitás 
megőrzését, hogy a gyerekeket 
magyar szellemben tudják nevel-
ni. „Nagyon reméljük, hogy akik 
most a nyárszói óvodában járnak, 
mind a nyolcan magyar iskolába 
kerülnek, és életük során a magyar 
intézményeket választják” – fogal-
mazott Potápi Árpád János.

A nemzetpolitikai államtitkár 
a magyar kormány legfontosabb 
erdélyi partnerének az óvoda-
fejlesztési programok terén az 
RMPSZ-t nevezte. Köszöntő be-
szédében Burus-Siklódi Botond, 
a pedagógusszövetség elnöke 
úgy fogalmazott, több mint négy 
évvel ezelőtt kapcsolódtak be 
a programba, de már korábban 
kiemelt partnerei voltak a nem-
zetpolitikai államtitkárságnak. 
„Szövetségünk több mint hat-
van erdélyi helyszínen vezetett, 
illetve vezet építkezési folyama-
tot, amely épületfelújításban, 

bővítésben vagy zöldmezős be-
ruházásban nyilvánul meg. A be-
ruházásokra önkormányzati tulaj-
donban levő ingatlanokban kerül 
sor” – fogalmazott az erdélyi szak-
mai szervezet vezetője. Aki azt is 
szóvá tette, hogy munkájuk során 
sok problémával küzdöttek meg, 
de az általuk felvállalt beruhá-
zásokat sikerült megvalósítani, 
ami annak tudható be, hogy va-
lamennyi beruházáshoz kikérték 
nemcsak a pedagógusok, hanem 
a szülők véleményét is, így egy-
egy óvodafelújítás a közakarat 
eredményeként jött létre.

Burus fontosnak nevezte azt a 
fajta összefogást, amely a magyar 
kormány által biztosított támoga-
táshoz társult Erdélyben a szak-
értők, a helyi önkormányzatok, 
az egyházak és a szülők részé-
ről.  „Felemelő érzés az anyaor-
szág irányából immár évek óta 
megtapasztalt törődés, ami nagy 
reményt jelent számunkra. Na-
gyon jól tudjuk, hogy ez régebb 
nem így volt, és azt szeretnénk, 
ha ez így is maradna hosszú éve-
ken, évtizedeken át” – fogalmazott 
Burus-Siklódi Botond.

Bódis László, Körösfő RMDSZ-
es polgármestere megköszönte a 
magyar kormány segítségét, és 
úgy fogalmazott: „biztosítani sze-
retném az államtitkár urat, és rajta 
keresztül a kormányt, hogy a jövő 
évi országgyűlési választásokon 

számíthatnak a községben élő ma-
gyar állampolgárokra”.

Kozma Anikó óvónő a Babeș–
Bolyai Tudományegyetem friss 
végzőseként tavaly ősszel került 
Nyárszóra, és hamar megszerette 
első munkahelyét. A Bánff yhu-
nyad mellől ingázó pedagógus a 
Krónikának elmondta, a falu éle-
tében nagyon fontos esemény az 
óvoda felújítása. Az elemi oktatás 
a közeli Sárvásáron történik, de ha 
már van egy korszerű óvoda a fa-

luban, arra lehet számítani, hogy 
a fi atal szülők helyben taníttatják 
majd a gyereküket. „Olyan ez a 
falu, mint egy kis család, nagyon 
örülök, hogy ide kerültem. Az 
emberek mindenben segítenek: 
minden szülő eljött a közmunkára, 
amikor az óvodáról volt szó” – ma-
gyarázza a fi atal pedagógus.

Sószoba is lett Déscichegyen
Húsz magyar kisgyerek számára 
újította fel a magyar kormány azt 
a déscichegyi óvodát, amelynek 
avatóünnepségét péntek délután 
tartották a magyar kormány, a 
helyi és megyei hivatalosságok, 
az óvoda munkatársai, szülők és 
gyerekek jelenlétében. „Gyermeke-
inknek örökségül tisztességérzetet, 
ne aranyat hagyjunk” – idézte Pla-
tón két és fél évezredes gondolatát 
Brendus Réka, a Miniszterelnök-
ség Nemzetpolitikai Államtitkár-
ság erdélyi főosztályának vezetője 
Déscichegyen. „Azért választottam 
Platónt, mert úgy gondolom, hogy 
bár a gyerekek életútja során igyek-
szünk mindent megadni, ezek kö-
zül azonban az anyagiakban nem 
mérhető dolgok a legfontosabbak. 
Tisztesség, ragaszkodás, szeretet, 
közösségérzet – mind olyan érté-

kek, amelyek meghatározóak egész 
életük során” – fejtette ki Brendus 
Réka. Továbbfűzve a gondolatot, 
hangsúlyozta, hogy ezek az érté-
kek az első évek során épülnek a 
gyermekekbe, és mindebben meg-
határozó szerepe van a családnak 
és az óvodának. Majd így folytatta: 
„Mondhatnánk azt is, hogy a kis-
gyerekeknek két otthonuk van: az 
egyik természetesen a szerető csa-
ládi otthon, ahol a szülői felelősség 
az elsőrendű. A másik otthon nem 
véletlenül az óvoda, hisz itt játéko-
san barátkozva közösségi tudat, a 
közösséghez való tartozás érzése 
alakul ki. És ezzel egy időben ismer-
kednek meg a magyar nyelv és ha-
gyományaink szépségeivel” –  fo-
galmazott a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkárságá-
nak főosztályvezetője.

A déscichegyi magyar tannyelvű 
óvoda avatóünnepségén Mihaela 
Tămaș, a Törpék Világa Napközi-
otthon igazgatónője és Lénárd Éva 
óvodavezető mondtak köszöne-
tet a magyar kormánynak, Szabó 
Gábor Kolozs megyei szaktanfe-
lügyelő, Vákár István, a Kolozs 
Megyei Tanács alelnöke, valamint 
Costan Morar, Dés város polgár-
mestere hangsúlyozta az intézmény 
korszerűsítésének jelentőségét, azt, 
hogy a kisgyerekek modern, euró-
pai színvonalú körülmények között 
tanulhatnak és játszhatnak.

Burus-Siklódi Botond, a Ro-
mániai Magyar Pedagógusszö-
vetség országos elnöke ugyan-
csak arról beszélt, hogy a négy 
évvel ezelőtt elkezdődött prog-
ram során olyan óvodákat és 
bölcsődéket sikerült felújítani, 
felszereléssel ellátni, amelyek 
fontosak egy-egy közösségnek, 
és amelyeket az adott közösség-
gel egyeztetve választottak ki.

A helyi önkormányzat 2018-ban 
újította fel az óvodaépület hom-
lokzatát, és az udvarrendezést 
is fi nanszírozta – hangzott el az 
óvodaavatón. Az RMPSZ az óvoda-
fejlesztési program keretében a 
belső felújítást végeztette, és esz-
közbeszerzést támogatott. A kivi-
telezőt a program elején Lénárd 
Éva óvodavezető ajánlására keres-
ték meg, akivel több helyszínen is 
dolgoztak, és munkájukkal elége-
dettek, azt a minőség jellemzi. Az 
ügyvezető Bányai Szilárd, akinek 
a gyermekei a déscichegyi óvodá-
ba járnak, mint a szülői bizottság 
elnöke köszöntőjében azt hangsú-
lyozta, hogy érdemes Désen élni 
és gyermekeket vállalni, mert van 
jövő a közösségben.

Az óvoda és az ott tanuló húsz 
kisgyerek életében Déscichegyen a 
sószoba hozott változást, még ott-
honosabbá, egészségesebbé téve a 
környezetet. Ahogy Brendus Réka 
fogalmazott: „Magyarország kor-
mányának kiemelt célja a magyar 
közösség megmaradása, bárhol is 
élne, ehhez pedig az szükséges, 
hogy odafi gyeljünk minden ma-
gyar emberre – az első évektől az 
utolsókig. De ha kellő odafi gye-
léssel támogatjuk a legkisebbek 
fejlődését, akkor felnőttként a kö-
zösség is bizton számíthat rájuk.”

Nyárszói szalagvágás. Nyolc gyerek tanul magyarul a Körösfő és Bánff yhunyad között fekvő településen

ÖT KOLOZS MEGYEI TELEPÜLÉS KISDEDÓVÓJA ÚJULT MEG MAGYAR ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL

Vonzóbbá teszik a magyar óvodákat
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Megújult az óvoda Déscichegyen, a ma már Déshez tartózó, egykor különálló kis faluban is




