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Népes ünneplő közösség rész-
vételével került sor tegnap 
Nagyenyeden a Bethlen Gábor 
Kollégiumban működő új óvo-
da- és bölcsődeépület, vala-
mint a korszerűsített tornakert 
átadására. A magyar kormány 
óvodafejlesztési programjának 
köszönhetően a dél-erdélyi 
város legkorszerűbb új oktatási 
intézményét avatták fel.

 » MAKKAY JÓZSEF

Ú j, tágas óvodát és bölcsődét 
avattak tegnap délután Nagye-
nyeden a Bethlen Gábor Kollé-

gium épületegyüttesének szomszéd-
ságában. A magyar kormány által 
támogatott beruházás keretében ad-
ták át a kollégium korszerűen felújí-
tott tornakertjét is az új focipályával 
és egy multifunkcionális kézilabda- 
és kosárlabdapályával. Megújultak a 
többhektáros iskolakert sétányai is: 
az egész szabadtéri sportlétesítmény 
korszerű kivilágítást kapott. A 280,7 
millió forintos beruházással Nagye-
nyed legmodernebb óvodáját-bölcső-
déjét, illetve szabadtéri sportlétesít-
ményét adták át a magyar kormány 
képviselőinek jelenlétében.

Az ünnepségen részt vett Potápi 
Árpád János, Magyarország minisz-
terelnökségének nemzetpolitikai 
államtitkára, dr. Grezsa István, a 
Kár pát-medencei óvodafejlesztésért 
felelős miniszteri biztos, Brendus 
Réka, a Miniszterelnökség nemzet-
politikai államtitkárságának főosz-
tályvezetője, valamint Mile Lajos, 
Magyarország kolozsvári főkonzulja. 
Az erdélyieket Kató Béla, az Erdélyi 
Református Egyházkerület püspöke, 
Kántor Csaba püspökhelyettes, Iulia 
Diana Oana Badea, Nagyenyed pol-
gármestere, Lőrincz Helga alpolgár-
mester, Vincze András, Fehér megye 
alprefektusa, Gudor Kund Botond 
esperes, Tőkés Zsolt, az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület ügyvezető 
főgondnoka, Ladányi Árpád Csaba, 
az RMDSZ Fehér megyei elnöke, Nagy 

Tímea, Fehér megye kisebbségi tanfe-
lügyelője és Szabó Csilla, a Romániai 
Magyar Pedagógusszövetség (RMPSZ) 
Fehér megyei elnöke képviselte. A 
házigazda szerepét Szőcs Ildikó, a 
Bethlen Gábor Kollégium igazgatója 
töltötte be. A rendezvényen a kollé-
gium diákjai, óvodásai, szülők és a 
környékbeli református gyülekezetek 
lelkipásztorai is részt vettek.

Gyerekekre alapozott tervezés
Ünnepi igehirdetésében Kató Béla 
püspök úgy fogalmazott: a mai ünnep 
fontos stáció abban a sorozatban, amit 
Isten nekünk ajándékozott. „Amikor 
az ember bölcsődét és óvodát épít, 
a következő évszázadokra tervez. Mi 
ezt a tervezés csakis a gyerekekre ala-
pozhatjuk. A mi nemzedékünk most 
abban a szerencsés helyzetben van, 
hogy az anyaország kormányának tá-
mogatásával olyan álmokat tud meg-
valósítani, ami fontos közösségünk 
életében” – fogalmazott az egyházi 
elöljáró. Az Erdélyi Református Egy-
házkerület vezetője hangsúlyozta: a 
hatalmas történelmi értéket jelentő 
nagyenyedi örökségünk csak úgy ma-
radhat fenn, csak addig lesz kollégium 
és óvoda, amíg a környékbeli települé-
sek református gyülekezetei és a város 
magyarsága itt marad, itt él, és a kö-
vetkező nemzedékek is itt terveznek 
jövőt maguknak.

Szép példa a románság
számára is
Meleg szavakkal szólt az egybegyűl-
tekhez Iulia Diana Oana Badea, 
Nagyenyed polgármestere is, aki 
méltatta a magyarság és a reformá-
tus egyház példás együttműködését 
a különböző oktatási projektek meg-
valósításában. „Irigykedve tekintek 
a gyümölcsöző együtt munkálkodás-
ra, amiről szép szavakkal beszélek 
Nagyenyed határain túl is, mert ez a 
román közösség számára is egy jövő-
be mutató, szép példa” – mondta az 
elöljáró, aki pedagógusként a tanügyi 
rendszer legfontosabb befektetésé-
nek nevezte a bölcsőde- és óvoda-
fejlesztést. Minden erre alapszik, és 
minden ebből indul ki, hangsúlyozta. 
Véleménye szerint, ha Romániában 

komolyabban kezelnék az óvodafej-
lesztési programot, sokkal kevesebb 
lenne az iskolaelhagyás.

Félszáz régi-új intézmény
Köszöntő beszédében Potápi Árpád 
János nemzetpolitikáért felelős állam-
titkár számadatokkal illusztrálta a 
hatalmas méretű befektetést az óvoda-
fejlesztésbe. A Kárpát-medencében az 
utóbbi években 713 óvodát újítottak 
fel és 179 újat építettek. Ebből az er-
délyi rész 103 új tanintézmény és 376 
felújított óvoda és bölcsőde. „Minden 
régiónak és minden településnek meg-
vannak az eredményei, amire büszkék 
lehetünk. Olyan oktatási intézmény-
rendszert akarunk kiépíteni, ahol gye-
rekeink magyarul ismerkedhetnek a 
világgal és egymással. Ahol barátságo-
kat is magyarul tudnak kötni, és utána 
magyar oktatási intézményben folytat-
hatják tanulmányaikat” – fogalmazott 
a budapesti politikus.

Grezsa István miniszteri biztos be-
szédében számos Kárpát-medencei út-
ját elevenítette fel, amikor Kolozsvár-
tól a Felvidékig települések tucatjain 
kerül sor szinte napi rendszerességgel 
valamilyen tanintézmény, vagy a helyi 
magyarság számára más fontos intéz-
mény átadására. A magyar kormány 
képviselője kiemelte: 101 évvel a tria-
noni döntés után van, amit ünnepel-
nünk, van, aminek örülnünk, megéri 
magyarnak lenni és magyarnak meg-
maradni a Kárpát-medencében.

Szőcs Ildikó igazgató a Krónikának 
elmondta, hogy a Bethlen Gábor Kol-
légium több éven át tartó teljes felújí-
tási tervébe a régi óvoda épülete már 
nem kerülhetett be. Nagyon rossz ál-
lapotban van, amit nem éri meg fel-
újítani, másrészt visszaigénylés alatt 
áll, így a kollégiumnak más megol-
dás után kellett néznie. Az Erdélyi 
Református Egyházkerület vezető-
ségével közösen született meg az új 
óvoda építésének ötlete, amihez egy 
évvel ezelőtt fogtak hozzá a magyar 
kormány támogatásának köszönhe-
tően. Az igazgató asszony elmondta: 
a kollégiumban jelenleg 535 gyerek 
tanul, az új óvodába különböző cso-
portjaiba ősztől mintegy hetven gye-
rek fog járni.
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ÚJ ÓVODÁT-BÖLCSŐDÉT ÉS MODERN TORNAKERTET KAPOTT A BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

Évszázadokra tervez Nagyenyed

Jövőt terveznek. Kató Béla református püspök és a meghívottak a tegnap délutáni nagyenyedi óvodaavató ünnepségen

Magyar medveügy

Mi mással „ünnepelhetné” féléves születésnapját Florin Cîţu 
kormánya, mint az évek óta jól megszokott instabilitással? A 
nyaralási időszak kezdete, a hőség és a Bukarestben is zajló 
labdarúgó Európa-bajnokság sem tudta eltántorítani az ellen-
zéki Szociáldemokrata Pártot (PSD) attól, hogy egy bizalmat-
lansági indítvánnyal ajándékozza meg a hárompárti koalíciós 
kabinetet. Bár az ellenzéknek minimális esélye van a sikerre, 
hiszen a kormánykoalíció pártjai éles konfl iktusaik ellenére 
is összezárnak a hatalmi pozíció megtartása érdekében, egy 
friss felmérés intő jel lehet Cîţuéknak. A közvélemény-kutatás 
adatai szerint a szociáldemokraták 36 százalékos népszerű-
ségnek örvendenek, míg a legnagyobb kormányzati erő, a 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) 28 százalékon áll. A Románok 
Egyesüléséért Szövetség (AUR) 14 százalékkal harmadik, 
a koalíciót erősítő Mentsétek meg Romániát Szövetségnek 
(USR) pedig 11 százalékkal kellene beérnie, ha most tartanák 
a választásokat. Miután az ellenzék tevékenységéből szinte 
semmit nem tudunk felidézni, politológiai diploma nélkül 
sem nehéz arra a következtetésre jutni, hogy a PSD támoga-
tottságának emelkedése elsősorban a koalíciós kormányza-
tot minősíti. Az utóbbi hónapokban állandósultak a konfl iktu-
sos folyamatok. Nemcsak egymást igyekszik gyengíteni a PNL 
és az USR, hanem a két párt belső harcai is óriási energiákat 
emésztenek fel. A koalíciós csetepatékból egyelőre sikerült 
kimaradnia az RMDSZ-nek, ami részben azzal magyarázható, 
hogy nem érintett olyan ügyeket, amelyek nagy országos visz-
szhangot kaptak.

Most viszont itt van az egyre terebélyesedő medveügy. Míg 
a Székelyföldön fogytán a türelem a hatóságok tétlensége mi-
att, egyre hevesebb támadások érik Tánczos Barna környezet-
védelmi minisztert a helyzet súlyosságát elbagatellizáló, az 
országos média által felkarolt „medvebarát” zöldek részéről, 
amiért egy olyan szabályozást tervez, amely lehetővé teszi 
a 24 órán belüli beavatkozást az emberekre veszélyt jelen-
tő nagyvadak esetében. A leghangosabb „sötétzöldek” az 
Agent Green Egyesület és a Greenpeace Románia. Mindkét 
szervezet kedvencnek számít az Európai Unió döntéshozó-
inak körében, ezért heves reakcióik cseppet sem biztatóak.

Minden jel szerint a medvekérdés egy magyar témává válik. 
Többnyire a székelyföldieket érinti, a magyarlakta vidékekről 
kerül ki a legtöbb áldozat, s a politikai térben egyedül az 
RMDSZ foglalkozik a témával. A bukaresti média tálalásában 
a „kedves bundások” és a románul alig beszélő, időnként 
autonómiát sürgető székelyek párharcában nem kérdés, ki a 
„jó fej”. Előbb vagy utóbb a globális hátterű zöldek kapnak 
egy kis brüsszeli támogatást, amitől Cîțuéknak még akkor is 
megremegne a kezük, ha támogatnák a medvetámadások 
által sújtott emberek megvédését. De egyelőre különösebb 
támogatásról sincs szó. A kormányfő szerint a veszélyes med-
vék 24 órán belüli kilövését vagy áthelyezését lehető tevő ter-
vezet életbelépése semmiképp sem lesz túl korai, mivel ala-
pos vizsgálat, a helyzet felmérése szükséges a döntéshozatal 
előtt. Cîțu az ügy megvitatása előtt szeretne egy részletes 
jelentést látni a medvetámadásokról, illetve szeretne arra is 
rálátni, hogy más országok hogyan járnak el a hasonló hely-
zetben, esetek kapcsán.

Elkezdődött tehát a szokásos bazári üzletelés. Valamit va-
lamiért. Mi megoldhatjuk a szavazóitok medveügyét, de mit 
kapunk cserébe? A kérdés ilyen formában vélhetően nem 
hangzik el Cîțuék szájából, de az időhúzás meglebegtetésével 
ezt üzenik az RMDSZ-nek. Ők is tisztában vannak ugyanis az-
zal, hogy a medveügy szó szerint élet-halál kérdése a székely 
vidékeken. Tánczos Barna miniszteri, politikusi tevékenysé-
gének megítélése a magyarok, azaz a szavazóbázisa körében 
kizárólag azon múlik, meg tudja-e oldani a kialakult helyzetet. 
Nem mindegy, kit sikerül a végén bezavarni a málnásba. 
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