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Grezsa István a nemzeti együtt-
működés évszázadáról is beszélt

Újabb bölcsődék készültek el
A szászrégeni magyarok büszkék lehetnek a létesítményre

Maros megyében szerdán két kisdedóvót 
avattak fel, egyet Szászrégenben, 
egyet pedig Marosludason

▴  FOTÓK :  HAÁZ VINCE

SIMON VIRÁG

A romos állapotban vissza-
kapott szászrégeni egyházi 
ingatlan a magyar kormány 

óvodaépítési és -felújítási prog-
ramja keretében kapott új alakot, 
így ősztől fogadni tudja a magyar 
bölcsődéseket.

Figyelni a fiatalokra

A szászrégeni református lelkész, 
Tamás Endre Ottó egy álomról be-
szélt, amely szerint a kisgyermekét 
nem román nyelvű bölcsődébe és 
óvodába kell vinnie, és nem kell 
kitalálnia, hogy milyen kis mondó-
kákat tanultak ott. Mint elmondta, 
merész álom volt, de immár telje-
sült, és a kis létszámú, egyre fogyó 
szászrégeni magyar közösségnek 
megépült a magyar bölcsődéje.

Kató Béla, az Erdélyi Református 
Egyházkerület püspöke rövid kö-
szöntőbeszédében azt hangsúlyoz-
ta, hogy sok olyan gyülekezet van 
Erdélyben, ahol nincs gyermek, 
nincs bölcsőde, óvoda és iskola, 
ezért nagyon fontos, hogy ahol van-
nak magyar gyermekek, ott épülje-
nek is bölcsődék és óvodák, és a fi a-
tal szülők érezzék, hogy fi gyel rájuk 
a közösség. „Mi felhívást kaptunk, 
hogy a hitet és a közösségeket erő-
sítsük, hogy arra biztassuk a fi ata-
lokat, hogy vállaljanak gyermeket, 
hogy legyen kinek továbbadni az 
örökséget, hogy legyen, aki bené-
pesítse ezt a helyet, ahová Isten he-
lyezett bennünket.

A magyar kormány Európában 
egyedüli módon odafi gyel a csalá-
dokra, a gyermekekre, és mivel mi 

is a magyar nemzet részei vagyunk, 
részt kapunk ebből a fi gyelemből, 
ebből a támogatásból. Köszönet ér-
te” – mondta a püspök.

A nemzeti együttműködés 
évszázada

A háláról beszélt Márk Endre szászré-
geni polgármester is, aki azt hangsú-
lyozta, hogy családbarát várost akar, 
olyan települést, ahol a közösség 
minden tagja otthon érzi magát. Mint 
fogalmazott, a magyar középiskolá-
ba vezető út a magyar bölcsődével 
kezdődik, és egy-egy ilyen intéz-
mény létrehozása le tudja lassítani a 
rossz demográfi ai mutatókat.

A Maros megyei önkormány-
zat elnöke, Péter Ferenc történelmi 
pillanatnak nevezte a szászrégeni 
magyar bölcsőde átadását. „Az el-
múlt öt évben Magyarország kor-
mánya Erdélyben százöt oktatási 
intézményt hozott létre vagy újított 
fel, mert nemcsak álmokat és vá-
gyakat akar megvalósítani, hanem 
pótolni akarja a hiányokat is” – han-
goztatta Grezsa István miniszteri 
biztos, aki arról is beszélt, hogy a 
nemzeti együttműködés 
évszázadában vagyunk, 
és a magyar kormánynak 
az a célja, hogy ne csak a 
nyelvünk és a kultúránk 
legyen közös és erősödjön, 
hanem gazdasági fejlődés 
is legyen minden magyar-
lakta településen. „A szászrégeniek 
büszkék lehetnek, hogy egy széles 
körű együttműködés révén létrejött 
a magyar bölcsőde” – jelentette ki. 

A hivatalos épületátadást a 
szászrégeni református egyház 
gyermekkórusának és zenekará-
nak kis műsora tette igazán han-
gulatossá, illetve az udvaron lévő 
kisgyermekek, akik elfoglalták a 
játszóteret, arra készülve, hogy ősz-
től belakják az épületet is. A frissen 
átadott, 350 négyzetméteres ma-
gyar bölcsődében három csoport 
fog működni, a beruházás értéke 
80 millió forint. 

Az óvodaátadási program foly-
tatódott: szerdán délután Grezsa 
István és Kató Béla Marosludason 
óvodát avatott helyi és megyei hi-
vatalosságok jelenlétében. Maros-
ludason a felújított 380 négyzet-
méteres ingatlanban két óvodai és 
egy bölcsődei csoportot alakítanak 
ki, így ősztől negyven óvodás és tíz 
bölcsődés magyar gyerek talál itt új 
otthonra. Ennek a  beruházásnak 
az értéke 196 millió forint. 

• A szászrégeni magyarok kihúzhatják magukat, hiszen 
a magyar kormány, a református egyház és a városveze-
tés jó együttműködésének köszönhetően magyar bölcső-
de létesült a városban, ahol a kicsik magyar mondókákat 
tanulhatnak és megőrizhetik anyanyelvüket – mondta 
szerdán Grezsa István óvodafejlesztésért felelős minisz-
teri biztos az intézményavató ünnepségen.




