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Napközi és óvoda
Felavatták a székelykeresztúri napközi otthont

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

„Ma már nem tatárhordák támadnak 
rá a gyermekeinkre, hanem olyan or-
das eszmék, amelyek bennünket, ma-
gyarokat ezeregyszáz éve megtartó 
alapértékeinket veszélyeztetik. Ezek 
az alapértékek az Isten, a haza és a 
család. Megnövekedett felelősséggel 
minél kisebb korban el kell mélyíteni 
a kapcsolatot az ide járó gyermekek-
ben a magyar anyanyelv, a magyar 
kultúra és azok az alapértékek iránt, 
amelyek őket az unitárius egyház 
kebelébe vonják. Tehát nagyon nagy 
munka vár önökre” – fogalmazott a 
székelykeresztúri unitárius templom-
ban mondott ünnepi beszédében Dr. 
Grezsa István, a Kárpát-medencei 
Óvodafejlesztési Program koordiná-
lásáért felelős miniszteri biztos. Az új 
óvodáról elmondta, ez egyike annak 
a 103 ilyen új nevelési intézménynek, 
amely a program részeként Erdély-
ben megépült, megépül. Az ötödik 
éve zajló programban a magyar ál-
lam 316 olyan óvoda felújítását is vál-
lalta, amelyekbe magyar gyerekek 
járnak. Székelykeresztúri kötődései 
miatt ennek az óvodának az avatóün-
nepségére mindenképpen szeretett 
volna eljönni – jegyezte meg Grezsa.

Bölcs és érett az a nemzet, amely 
rádöbben arra, hogy a jövőt nemcsak 
gazdaságilag, nemcsak a nemzeti 
értékeink felvállalásával és hangoz-
tatásával, hanem mindenekelőtt a 
csendes építkezés ilyen módjával le-
het építeni, amilyen a Kárpát-meden-
cei Óvodafejlesztési Program – hang-
súlyozta beszédében Kovács István, 
a Magyar Unitárius Egyház köz-
ügyigazgatója, aki az egyház képvi-

selőtanácsa, elnöksége nevében kö-
szöntötte az egybegyülteket. Lőrinczi 
Lajos esperes beszédében arra muta-
tott rá, hogy az óvodaépítéssel a temp-
lom- és iskolaépítő elődök álma is 
valóra vált, akik közel két és fél évszá-
zada kezdtek „a templom mellé szi-
lárd hitre jövőt teremteni és építeni”. 
A gimnázium aligazgatója, Lakatos 
Sándor lelkész-vallástanár Ábra-
hám Istennel való alkudozásának 
az ószövetségi történetének a jelenre 
is érvényes tanulságaira világított 
rá, ugyanakkor párhuzamot vonva 
a tanintézet viszontagságos történe-
tével is: az 1793-as megalapítástól a 
nehéz körülmények között történő 
felépítéséig, az 1815-től történő növe-
kedésén át az első világháború utáni 
időszakban a magyar kormány által 
nyújtott, vissza nem kért kölcsönből 
történt újabb építésig. Ezt nemsokára 
újabb nehéz időszak követte, a román 
állam támogatásmegvonása miatt 
egyre csak sorvadt, majd 1948-ban 
államosították. Az újrakezdés éve 
1993-ban volt ugyan, de még tíz évbe 
telt, mire az egyház birtokba vehette 
a visszaszolgáltatott ingatlant, majd 
2008-ban az unitárius jótevők feje-
delméről, Berde Mózesről nevezték el 
a tanintézetet. 

Az egyház tulajdonában lévő, a 
Berde Mózes Unitárius Gimnázium 
által használt több mint másfél hektá-
ros területből 2500 nézetmétert külö-
nítettek el, amire felépülhetett a 600 
négyzetméteres, egyszintes napközi 
épülete, amely – Varró Margit, a gim-
názium igazgatójának szavai szerint 
– nevéhez méltón otthonává kíván 
lenni a gyermeki léleknek, hogy tá-
mogassa azt testi, lelki fejlődésében. 
A napközi otthon három csoportnak 
ad helyet, étkezők, játszóházak, or-

vosi rendelő, tanári szobák is helyet 
kaptak benne, és tágas udvart, külső 
játszóteret biztosít a gyerekeknek. A 
tanintézet vezetője háláját fejezte ki 
mindenki számára, aki lehetővé tette 
a napközi otthon felépülését, elsősor-
ban Magyarország Kormányának a 
215 millió forintos támogatásért, ame-
lyet az óvodafejlesztési programban 
biztosítottak a napköziépítéshez, de a 
9,8 millió forintos pályázati összegért 
is, amelyet a játszóház létrehozására 
fordíthattak.

Kallós Zoltán oktatási államtitkár 
egy nagyon szép ajándéknak nevez-
te az új óvodát, amelyet a székely-
keresztúri unitárius egyházközség 
kapott. Jó magyarként élni a Kár-
pát-medencében, mert egyik 
magyar a másik magyarra 
számíthat. Főként az elmúlt 
tíz évben tapasztalható az, 
hogy Magyarország Kormá-
nya együttműködő partner 
kíván lenni abban, hogy jó le-
gyen a Kárpád-medence bár-
melyik sarkában magyarként 
élni – mutatott rá Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke. 
Koncz Hunor János, Székelykeresztúr 
polgármestere örömét fejezte ki, hogy 
egy álom megvalósulásának lehet 
tanúja. „Megtisztelő és felemelő ér-
zés részt venni az óvoda felavatásán, 
mert nem pusztán egy építményről 
van szó, hanem a helyi emberek re-
ménységének és hitének kézzelfog-
ható bizonyítékáról” – fogalmazott 
a település vezetője, hozzáfűzve, 
mindez azt igazolja, hogy van jövője 
a családnak, a gyermekvállalásnak, 
van jövője a Székelykeresztúron és 
Székelyföldön való megmaradásnak, 
az ember és a nemzet felemelését 
munkáló keresztény hitnek.

Ajándékot kaptak a keresztúriak
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MOLNÁR RAJMOND

A Gyulafehérvári Római Katoli-
kus Érsekség fennhatósága alá 

tartózó Gyimesközéploki Római Ka-
tolikus Plébániahivatal óvodájának 
avatóünnepségét tartották hétfő 
délben. A magyar kormány támo-
gatásával épült gyimesközéploki új 
óvoda 3 csoportnak, azaz 75 magyar 
gyereknek tud magas színvonalú  
elhelyezési és oktatási  lehetőséget 
biztosítani. Jelenleg 52 óvodás gye-
rek vette birtokba az épületet. Az új, 
489 négyzetméter hasznos területű 
és 4748 négyzetméter alapterületű 
(telek) beruházás értéke 250 millió 
forint. Az 5300 lakosú Gyimeskö-
zéplok községben a Szent Gellért 
Óvoda immár a második, amelyet a 

magyar állam támogatásá-
val építettek fel. A patakok 
völgyeibe felnyúló, nagy 
kiterjedésű hegyvidéki 
település lakosainak 99,3 
százaléka vallotta magát 
magyarnak a tíz évvel ez-

előtt tartott legutóbbi romá-
niai népszámláláson. „Szent Gellért 
püspök, vértanú tiszteletére nevez-
tük el az épületet. Ő volt a magya-
rok első tanítója, olyan név, amelyet 
nem tudnak, de nem is kell, hogy 
lefordítsanak más nyelvre. Szent 
Gellértre büszkék vagyunk, mert a 
magyar szent családot megtanítot-
ta a jó keresztény erkölcsre, jó ne-
velést adott Szent Imre hercegnek. 
Ebből a jó erkölcsből, jó nevelésből 
mi ma is részesülni akarunk, mi is 
meg akarjuk ígérni, hogy próbálunk 
növekedni, korban, bölcsességben 
és kedvességben”  – mondta kö-
szöntőbeszédében Málnási Demeter 
plébános. Tankó Mária Edit, a tanin-
tézet igazgatónője kihangsúlyozta, 
áldásos, hogy nemzetünk élén ma 
olyan emberek állnak, akik számá-
ra nem az országhatár a döntő, akik 
nem nemzetállamban, hanem kul-
túranemzetben gondolkodnak. „Így 
jöhetett létre a mai ünnep, amikor 
is Magyarország Kormánya a Kár-

pát-medencei óvodafejlesztési prog-
ramon belül egy ilyen csodálatos 
óvodával ajándékozta meg a közös-
ségünket. Hiszem, hogy itt majd tánc-
paripákon száguldozó királyfi k és ki-
rálykisasszonyok méltó tagjai lesznek 
a nemzetünknek. Együtt, jó szándék-
kal, igaz szívvel, a jó Isten gondviselő 
kegyelmére hivatkozva sok mindent 
tehetünk” – fogalmazott. 

Áldozatvállalás, örömprogram

Grezsa István, a Kárpát-medencei 
magyar óvodafejlesztési programért 
is felelős miniszteri biztos az avató-
ünnepségen elmondta, a magyar 
kormány azért költött immáron 
mintegy 61 milliárd forintot az or-
szág határain kívüli óvodák felépí-
tésére és fejlesztésére, mert szeret-
né, ha minden magyar vagy vegyes 
családból származó gyermeknek 
meglenne rá a lehetősége, hogy eu-
rópai színvonalú magyar óvodában 
nevelkedjen, a mesevilágon keresz-
tül ismerje meg a magyar kultúrát, 
és köteleződjön el iránta. „Ugyanak-
kor van egy praktikus oka is, hogy 
Magyarország Kormánya ilyen áldo-
zatvállalással egy örömprogrammá 
fejlődött Kárpát-medencei óvodafej-
lesztési programba kezdett. Ez pe-
dig az, hogy minden közgazdasági 
és minden egyéb tétel azt mondja, 
hogy a legfőbb érték az ember, a gaz-
daságban, a kultúrában, egyáltalán 
mindenben, ami a 21. században egy 
nemzetet sikerre vezethet. S egyúttal 
hogy Magyarország immár eljutott 
odáig, hogy képes ilyen áldozatokat 
is vállalni, azt is jelenti, hogy egy-
fajta emberhalászatot is kívánunk 
végezni, mert meggyőződésem sze-
rint akkor tudunk újra a határoktól 
teljesen függetlenül a Kárpát-me-
dencében a bennünket megillető 
helyre kerülni, hogyha ezt a tizen-
három és fél millió magyart itt, az 
egész Kárpát-medencében egy nem-
zeti közösségben tudjuk tartani” – 
fogalmazott a miniszteri biztos. Az 
ünnepség végeztével a Szent Gellért 
Óvodát Kovács Gergely gyulafehér-
vári római katolikus érsek szentelte 
fel. Az intézmény fenntartója a helyi 
önkormányzat lesz.

Anyaországi támogatás
• Misével egybekötött ünnepségen avatták fel a ma-
gyar állam támogatásával épült gyimesközéploki Szent 
Gellért Óvodát. Mint elhangzott, a feladat, hogy a 
magyar ajkú gyerekek a mesevilágon keresztül ismerjék 
meg a magyar kultúrát, és köteleződjenek el iránta.

A Szent Gellért Óvodát Kovács 
Gergely gyulafehérvári római 
katolikus érsek szentelte fel

▾  FOTÓ: VERES NÁNDOR 

• Több száz millió forintos magyar állami támogatásból épült fel a székelykeresz-
túri Berde Mózes Unitárius Gimnázium új napközi-óvoda épülete, amellyel teljessé 
vált az unitárius tanintézet oktatási palettája. A hatszáz négyzetméteres épületet 
ünnepélyes keretek közt kedden adták át.




