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 » SIMON VIRÁG

A szászrégeni magyarok kihúzhat-
ják magukat, hiszen a magyar 

kormány, a református egyház és a 
városvezetés jó együttműködésének 
köszönhetően magyar bölcsőde léte-
sült a városban, ahol a kicsik magyar 
mondókákat tanulhatnak, és megőriz-
hetik anyanyelvüket – mondta tegnap 
Grezsa István óvodafejlesztésért fele-
lős miniszteri biztos a Maros megyei 
tanintézet avatóünnepségén. A romos 
állapotban visszakapott szászrégeni 
egyházi ingatlan a magyar kormány 
óvodaépítési és felújítási programja 
keretében kapott új alakot. „Az elmúlt 
5 évben Magyarország kormánya Er-
délyben 105 oktatási intézményt ho-
zott létre vagy újított fel, mert nemcsak 
álmokat és vágyakat akar megvalósíta-
ni, hanem pótolni akarja a hiányokat 
is” – fogalmazott a miniszteri biztos. 
Hozzátette, a nemzeti együttműködés 
évszázadában vagyunk, és a magyar 
kormánynak az a célja, hogy ne csak a 
nyelvünk és kultúránk legyen közös és 
erősödjön, hanem gazdasági fejlődés 
is legyen minden magyarlakta telepü-
lésen. Tamás Endre Ottó szászrégeni 
református lelkész egy álomról be-
szélt: kisgyermekét nem román nyelvű 
bölcsődébe és óvodába kell vinnie, 
és nem kell kitalálni, hogy milyen kis 

mondókákat tanultak ott. Rámutatott, 
merész álom volt, de immár teljesült, 
és a kis létszámú, illetve egyre fogyó 
szászrégeni magyar közösségnek meg-
épült a magyar bölcsődéje. 

Kató Béla, az Erdélyi Református 
Egyházkerület püspöke rövid köszön-
tőbeszédében hangsúlyozta, sok olyan 
gyülekezet van Erdélyben, ahol nincs 
gyermek, nincs bölcsőde, óvoda és is-
kola, és ezért nagyon fontos az, hogy 
ahol vannak magyar gyermekek, ott 
épüljenek bölcsődék és óvodák, és 
a fi atal szülők érezzék, fi gyel rájuk a 
közösség. „Mi felhívást kaptunk, hogy 
a hitet és a közösségeket erősítsünk, 
arra biztassuk a fi atalokat, vállaljanak 
gyermeket, legyen, akinek továbbadni 
az örökséget, legyen, aki benépesítse 
ezt a helyet, ahova Isten helyezett ben-
nünket. A magyar kormány Európá-
ban egyedüli módon odafi gyel a csa-
ládokra, a gyermekekre, és mivel mi is 
a magyar nemzet részei vagyunk, részt 
kapunk ebből a fi gyelemből, ebből a 
támogatásból. Köszönet érte” – fogal-
mazott a püspök. 

A háláról beszélt Márk Endre szász-
régeni polgármester is, aki azt hang-
súlyozta, hogy családbarát várost 
akar, olyan települést, ahol a közösség 
minden tagja otthon érzi magát. Kifej-
tette, a magyar középiskolába vezető 
út a magyar bölcsődével kezdődik, s 

egy-egy ilyen intézmény létrehozása le 
tudja lassítani a rossz demográfi ai mu-
tatókat. Péter Ferenc, a Maros Megyei 
Tanács elnöke történelmi pillanatnak 
nevezte a szászrégeni magyar bölcső-
de átadását.

A hivatalos épületadást a szászré-
geni református egyház gyermekkóru-
sának és zenekarának kis műsora tette 
igazán hangulatossá, és az udvaron 
szaladgáló kisgyerekek, akik elfoglal-
ták a játszóteret, arra készülve, hogy 
ősztől belakják az épületet is. A frissen 

átadott 350 négyzetméteres magyar 
bölcsődében három csoport fog mű-
ködni, a beruházás értéke 80 millió 
forint. Tegnap délután ugyanakkor 
Grezsa István és Kató Béla Maroslu-
dason avatott óvodát helyi és megyei 
hivatalosságok jelenlétében. Maroslu-
dason a felújított 380 négyzetméteres 
ingatlanban két óvodai és egy bölcső-
dei csoportot alakítanak ki, így ősztől 
40 óvodás és 10 bölcsődés magyar gye-
rek részesül anyanyelvű oktatásban. A 
beruházás értéke 196 millió forint.

Magyar mondókákat tanulhatnak a szászrégeni új bölcsődében

 » „A magyar 
kormány Euró-
pában egyedüli 
módon odafi gyel 
a családokra, a 
gyermekekre, 
és mivel mi is a 
magyar nemzet 
részei vagyunk, 
részt kapunk 
ebből támogatás-
ból” – fogalma-
zott a püspök.

Vasárnap zárult a 24. Erdélyi 
Tudományos Diákköri Konfe-
rencia (ETDK). Az idei kiadásra 
több mint 200 pályamunka 
érkezett, melyből 95 a magyar-
országi Országos Tudományos 
Diákköri Konferencián (OTDK) 
is képviselteti magát. Both 
Orsolya főszervező és Balog 
Mónika adminisztrációs koor-
dinátor a háttérszervezéssel 
kapcsolatos részleteket és az 
idei esemény tapasztalatait 
osztották meg lapunkkal.

 » OLÁH ESZTER

T avalyhoz hasonlóan az idei 
Erdélyi Tudományos Diákköri 
Konferenciát is online szervez-

ték meg. A nagyközönség számára 
élőben közvetített kolozsvári nyitó- és 
zárókonferencián csak a szervező-
csapat, a tanárok és a Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem képviselői voltak 
jelen. Az előző év mintájára pedig 
valamennyi tudományterületi előa-
dás online platformon zajlott. Az ese-
mény sikerességére refl ektálva Both 
Orsolya, a konferencia főszervezője 
megkeresésünkre elmondta, hogy a 
tavalyi szervezés óta az online felü-
leten lebonyolított események terén 
lényeges tapasztalatokkal és tudással 
gazdagodtak, amelyeket a 24. kiadás 
alkalmával kamatoztathattak. Hozzá-
tette, nemcsak szervezői szempont-
ból, a résztvevők és a tanárok is sok-
kal kényelmesebben mozogtak idén 
az online térben.

Lényegesen több érdeklődőt
értek el online
Bár a virtuális események sokkal 
tágasabb ablakot nyitnak a világra, 
lehetőséget nyújtva a világ bármely 
pontjáról történő becsatlakozásra, a 
szervezők mégis úgy gondolják, fon-
tos, hogy a konferencián való szemé-
lyes részvétel se maradjon el, amikor a 
körülmények ezt már lehetővé teszik. 
A nyitó- és zárógála élőben történő 
közvetítését a későbbi szervezésben is 
megtartanák, de lényegesnek látják a 
konferencia kapcsolatteremtő aspek-
tusát is. A közvetítéssel lényegesen 
több érdeklődőt érhetnek el, és az idei 
visszajelzések is azt igazolják, sokan 
kíváncsiak az eseményre. „A nyitógá-
lának már közel 2000-es nézettsége 
van, az aulában ennyi ember számá-
ra biztos nem tudtunk volna helyet 
biztosítani” – mutatott rá Both Orso-
lya. Tudományterületenként átlag-
ban 25-30 jelenlevőt számláltak, ami 
elmondásuk szerint magas részvételi 
aránynak számít, hiszen az élőben 
tartott előadásokra sokkal keveseb-
ben tehetnék meg, hogy elmennek. 
Az online formában a szervezőknek 
is volt alkalmuk betekinteni az egyes 
előadásokra, amelyből beszámolójuk 
szerint ők is sokat tanultak.  

Balog Mónika, az esemény admi-
nisztrációs koordinátora úgy véli, a 
konferenciának elengedhetetlen ele-
me, hogy a résztvevők és a tanárok ta-
lálkozzanak, ismerkedjenek egymás-
sal, hiszen a szakmai fejlődésen és 
a tudományos munka bemutatásán 
túl a kapcsolatépítésnek is kiemel-
kedő szerepe van. Amint tehát a jár-
ványügyi intézkedések megengedik, 

vissza szeretnének térni a személyes 
részvételhez. A háttérmunkákat il-
letően a fölösleges papírmennyiség 
használatát is szeretnék visszaszorí-
tani, virtuálisan megoldva a papír-
munka jelentős részét.     

Bővülés több szinten
Az ETDK 2020-as kiadása a járvány-
helyzet miatt egy tavaszi és őszi 
esemény keretében zajlott, hiszen 
egyes tudományterületek labor- és 
terepmunkáját a járvány ellehetet-
lenítette. Az idein azonban még az 
előző két kiadásnál is nagyobb volt 
a részvételi arány: a 24. Erdélyi Tu-
dományos Diákköri Konferencián 
210 dolgozatot mutattak be 222 diák 
részvételével. Nemcsak a résztvevők 
számában, tudományterületekben 
is bővült az idei konferencia, elérve 
így a 28 tudományterületi kategóriát. 
Az előző évekhez képest művészet és 
művészettudomány, módszertani és 
humánerőforrás-szakterületekre is 
küldhettek a jelentkezők pályamun-
kákat. A művészet és művészettudo-
mány kategóriában a diákok saját 
alkotásokkal vagy közös művészeti 
produkciókkal pályázhattak, a mód-
szertan a mesterképzés kapcsán, a 
humán erőforrás pedig önálló szek-
cióként jött létre. A szervezők kife-
jezetten örültek, hogy az újonnan 
bevezetett kategóriákba is érkeztek 
pályamunkák.  

Nem kevés kihívással járt a konfe-
rencia virtuális térben való lebonyolí-
tása, a szervezők azonban alkalmaz-
kodva a helyzethez, megpróbálták a 
lehető legtöbbet kihozni az esemény-
ből. Az adminisztráció koordinálásá-
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Már jól „mozog” az online térben a tudomány

(Játszó)térfoglalás. Három csoport működik ősztől a frissen átadott szászrégeni magyar bölcsődében  
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ért felelős Balog Mónika szerint a 
technikai nehézségek leküzdésével 
párhuzamosan a problémamegol-
dásban is fejlődhettek, valamint azt 
is megtanulták, hogy egy hasonló 
volumenű esemény szervezésekor 
nem lehet minden résztvevő elvá-
rásainak megfelelni – és ez így van 
rendjén.  

Both Orsolya szerint az online 
szervezésben külön stresszfaktort 
jelent, hogy az előkészületek és a 
legapróbb részletekre való odafi gye-
lés ellenére bármikor összeomolhat 
a rendszer, amihez a szervezőknek 
nincs hozzáférésük: a több hónapos 
munka így pillanatok alatt szerte 
tud foszlani. A tavalyi konferenci-
án szerzett hasonló tapasztalatok 
miatt a szorongás idén is megvolt, 
ennek ellenére a teljes konferencia 
zökkenőmentesen zajlott. „Ebben a 
formában a szervezés rengeteg tü-
relmet és kitartást igényelt, de min-
denképp hasznos tapasztalatnak 
tartom. Sokat jelentett, hogy csa-
patként jól tudtunk együtt dolgozni: 
kölcsönösen motiváltuk egymást, 
és számíthattunk egymásra” – tette 
hozzá a főszervező.

„Nagyon örülök az eredmények-
nek. Figyelemreméltó, hogy a 24. 
ETDK-ról 95 pályamunkát jelöltek 
az Országos Tudományos Diákköri 
Konferenciára. Az, hogy a 36. orszá-
gos konferencián ilyen szép szám-
ban fogják képviseltetni magukat az 
erdélyi diákok, kiemelkedő teljesít-
mény, nekünk pedig már csak ezért 
megérte munkát és energiát fektetni 
a szervezésbe” – összegzett Balog 
Mónika.

 » „Az, hogy 
a 36. országos 
konferenci-
án ilyen szép 
számban fogják 
képviseltetni 
magukat az 
erdélyi diákok, 
kiemelkedő telje-
sítmény, nekünk 
pedig már csak 
ezért megér-
te munkát és 
energiát fektetni 
a szervezésbe” – 
összegzett Balog 
Mónika.




