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H I R D E T É SÖrömünnep Széken 
és Várfalván
Szombaton a Mezőség ismert ma-
gyar falujában, Széken és a tőle 
délre, bő nyolcvan kilométer távol-
ságra fekvő aranyosszéki Várfalván 
avattak fel két teljesen felújított 
óvodát szintén a Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési program kereté-
ben. Valójában azonban négy lé-
tesítményről van, hiszen a község-
központtal, Várfalvával összenőtt 
Aranyosrákos újjáépített óvodája 
mellett a kövendi és a bágyoni 
óvoda fűtésrendszerét is magyar 
állami támogatással sikerült meg-
újítani.

A széki óvodaátadásra meg-
hitt környezetben, az óvodában 
tanuló gyerekek, néhány szü-
lő, a helyi elöljárók és a Székre 
érkező vendégek jelenlétében 
került sor. Az óvodafelújítást fi -
nanszírozó magyar kormány kép-
viseletében Brendus Réka, a Mi-
niszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkárságának főosztályve-
zetője köszöntötte a résztvevőket. 
Elmondta, mindig szívesen jön a 
Mezőségre, ahol megcsodálhatja 
a történelembe ágyazott hatal-
mas és sajátságos helyi kultú-
rát, de ez az első alkalom, hogy 
óvodaátadásra érkezik. Hang-
súlyozta: a gyerekek felkészü-

lésében az óvodapedagógiának 
döntő szerepe van, de ehhez a 
munkához élhető, hangulatos, 
tiszta és minőségi körülményeket 
kell teremteni.

„Úgy érdemes dolgozni, ha a kö-
zösség felelősségét nemzedékről 
nemzedékre átadjuk. Most a legki-
sebbek értékrendszerének kialakí-
tásán munkálkodunk, és ezzel pár-
huzamosan fi gyelnünk kell arra, 
hogy a későbbiekben erős, tudatos, 
ragaszkodó és felelős tagjai marad-
janak közösségeinknek” – fogalma-
zott a budapesti főosztályvezető.

Mile Lajos, Magyarország kolozs-
vári főkonzulja szintén az óvodai 
oktatás fontosságát, az alapozást 
emelte ki: „Ez az az életkor, amikor 
a benyomások, élmények, tapasz-
talatok megjelennek a gyerek éle-
tében, és alapvetően meghatároz-
zák a személyiség formálódását. 
Azt kívánom, hogy az óvodás idő-

szak alatt a széki gyerekek is olyan 
élményekkel gazdagodjanak, ami 
értéket teremt személyiségük ki-
alakulásához”.

Sallai János, Szék polgármestere 
és Győri Sándor, a két széki óvodát 
is magában foglaló iskola igazgató-
ja meleg szavakkal köszönte meg a 
budapesti kormány képviselőinek 
a segítséget. Győri úgy fogalma-
zott, a határon túli magyarság 
jelenti a magyar nemzet hajszál-
gyökereit, amelyet védeni, ápolni 
kell. Ezek nélkül a fa nem képes jól 
fejlődni és megmaradni.

Vákár István, a Kolozs Megyei 
Tanács alelnöke köszöntőbeszé-
dében elismerte, hogy az óvoda-
felújításokat igazából a helyi 
önkormányzatok kellene felvál-
lalniuk, de sokszor nincs miből, 
hiszen az utódállamok kormánya-
inak nem a magyar oktatás a pri-
oritása. „Ezért hálás köszönetet 
mondunk Budapestnek, hogy ily 
módon vigyáz ránk és gyereke-
inkre. Az olyan nemzet, amelynek 
gyerekei beolvadnak egy másik 
kultúrába, elvesztődik. Azt kívá-
nom a széki óvodának, hogy le-
gyen belakva, tele gyerekkel és 
minél nagyobb zsivajjal” – fogal-
mazott az RMDSZ-es elöljáró.

Győri Sándor iskolaigazgató a 
Krónika érdeklődésére elmondta, 

a két széki óvodába összesen 54 
gyerek jár. A 2. utcában, a Csip-
keszegen működő nagyobbik óvo-
dát az önkormányzat újította fel, a 
forrószegi, 3. utcai óvodára magyar 
állami támogatást igényeltek. Itt je-
lenleg 20 gyerek tanul.

A felújítást fi nanszírozó ma-
gyar kormány nevében ezúttal 
is Brendus Réka, a Miniszterel-
nökség Nemzetpolitikai Állam-
titkárságának főosztályvezetője 
köszöntötte az egybegyűlteket, 
aki azzal kezdte beszédét, hogy 
akinek gyereke van, annak nem 
a legfontosabb, hanem az egyet-
len fontos dolog az életében. 
Elmondta: Várfalva községben 
gyakorlatilag három óvoda fel-
újítása vált lehetővé, amelyek 
közül leglátványosabban a vár-
falvi tanintézmény újult meg, 
de a korszerű fűtésrendszer és 
a megfelelő higiéniai körülmé-

nyek biztosításával a másik két 
faluban is sokkal jobb körülmé-
nyeket sikerült teremteni több 
tucat gyerek számára.

Burus-Siklódi Botond RMPSZ-el-
nök szerint a várfalviak példamuta-
tó összefogása lehetővé tette, hogy 
a magyar állami beruházásból sok-
kal több valósuljon meg, mint azt 
az elején tervezték, köszönhetően 
a helyi közösség és a polgármeste-
ri hivatal segítségének. Az erdélyi 
pedagógusszervezet elnöke beszé-
dében úgy fogalmazott, „ez nem 
csak a várfalviak, hanem az egész 
romániai magyar oktatás ünnepe”, 
amely nem jöhetett volna létre a 
magyar állam támogatása nélkül.

Marginean János, Várfalva köz-
ség polgármestere egy családi 
ház biztos alapozásához hason-
lította az óvodafejlesztést, amely 
a teljes romániai magyar oktatás 
alapja. „Ha jó az alap, akkor biz-
tos falakon áll a ház, és így van 
ez az oktatásunkkal is. Az óvodai 
évek jelentik az alapokat, ahol 
az óvó néni irányításával a gye-
rek játékosan tanulja meg a reá 
váró feladatokat” – fogalmazott. 
Az aranyosszéki polgármester a 
Krónikának elmondta, hogy a tel-
jes beruházás mintegy harmadát 
sikerült előteremtenie a polgár-
mesteri hivatalnak, elsősorban a 

várfalvi óvoda tetőszerkezetének 
felújításával. A régi, rossz álla-
potban levő épület ma oázis a 
gyerekek számára, ahol korszerű 
óvodai környezetben tanulhat-
nak, az udvaron pedig tágas ját-
szótér fogadja őket.

Virág Erzsébet, az RMPSZ kö-
zép-erdélyi alelnöke lapunk kér-
désére közölte: Erdély-szerte a 
szakmai szervezet megyei elnöke-
inek segítségével sikerült felmérni 
a települések reális igényeit, és 
azokat az országos elnökség felé 
továbbították. Voltak régiók, ahon-
nan több pályázat érkezett, mint 
amennyit sikerült fi nanszírozni, de 
az esetek többségében a magyar 
kormány támogatásával hozták 
tető alá a teljes felújítást, illetve az 
óvodabővítést. Kolozs megyében 
nem volt szükség zöldmezős beru-
házásra az óvodafejlesztési prog-
ram keretében.

Örömünnep. A széki óvodaavatón a gyerekek ünnepi műsorral kedveskedtek a közönségnek
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