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Számos erdélyi magyar gyer-
mek számára új oktatási ott-
hont is hozott az új tanév a 
magyar állam hathatós támoga-
tásának köszönhetően. A Maros 
megyei Koronkán, Erdőszent-
györgyön és Nyárádszeredá-
ban, illetve a Hargita megyei 
Csíkkarcfalván is ünnepélyes 
átadást tartottak tegnap.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

A magyar kormány odafi gyel 
minden magyar gyermekre és 
felnőttre, és ennek egyik bi-

zonyítéka, hogy újabb óvodákat és 
bölcsődéket adhattunk át, amelyek 
újabb apró téglaként épülnek be az 
erdélyi magyar közösség egyre erő-
södő falába – mondta Brendus Réka, 
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkárságának főosztályvezető-
je Koronkán, az új magyar bölcsőde 
tegnapi átadásán. Apró gyermekek kis 
virágcsokrokkal, népviseletbe öltözött 
felnőttek, egyházi elöljárók, politiku-
sok siettek az iskolakezdés első nap-
ján a Maros megyei község református 
templomának tőszomszédságában 
álló, szépen felújított épület udvará-
ra. Az 1914-ben épült, majdnem egy 
évszázadig óvodaként és iskolaként 
használt épületet – az 1948-as államo-
sítás után – 2008-ban nagyon lerom-
lott állapotban kapta vissza a reformá-
tus egyház. Végül a magyar kormány 
és az Erdélyi Református Egyházke-
rület támogatásával hiánypótló intéz-
ményt, bölcsődét hoztak létre benne; 
az épület átalakítása 171 millió forint-
ba került.

Ünnepek Maros megyében
Kató Béla püspök szerint ma is har-
colni kell azért, hogy a gyermekeknek 
át tudjuk adni a keresztény értékeket, 
a magyar nyelvet, a hagyományain-
kat, és a szülőknek, a közösségeknek 
tudnia kell, hogy ebben a harcban 
mellettük állnak a gyülekezeti közös-
ségek is. „Koronkát akkor ismertem 
meg közelebbről, amikor a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
épületét terveztük, építettük. Koron-
kának korábban volt magyar egyete-
me, mint magyar bölcsődéje, de tud-
tuk: fontos, hogy már a legkisebbek 
is magyarul tanuljanak, magyarul 
énekeljenek. Az egyház saját jövőjét 
alapozza meg a magyar oktatási in-
tézmények építésével, és ebben nagy-

mértékű segítséget kap a magyar ál-
lamtól” – hangsúlyozta a püspök.

„Rudolf Steiner fi lozófus, nevelés-
művész és pedagógus szavaival: a 
gyermeket tiszteletben kell fogadni, 
szeretetben kell nevelni és szabadság-
ban kell elbocsátani" – e szavakkal 
köszöntötte az egybegyűlteket Bren-
dus Réka. A Nemzetpolitikai Államtit-
kárság főosztályvezetője hangsúlyoz-
ta, hogy a bölcsőde, majd az óvoda a 
kisgyermekek második otthonává vá-
lik, ahol megismerkednek a magyar 
népmesékkel, mondókákkal. Koron-
ka polgármestere, Takács Szabolcs 
István szerint hamarosan 35 kisgyer-
mek járhat majd a bölcsődébe a több 
mint 2600 lelket számláló, mintegy 
kétharmad arányban magyarok lakta 
településen.

Közben a Maros megyei Erdőszent-
györgyön a polgármesteri hivatal által 
felajánlott Szekfű utcai telken épült 
fel új ingatlan a magyar kormány és a 
református egyházkerület támogatá-
sával, amelyet szintén tegnap avattak 
fel. A modern épület két óvodai és két 
bölcsődei csoport befogadására al-
kalmas: a földszint az óvodásoké lesz, 
két játszó-, foglalkoztató és hálószo-

bával, míg a legkisebbek az emeleten 
kapnak helyet. Az avatóünnepségen 
elhangzott, hogy nagy szükség volt a 
bölcsődei csoportok beindítására, de 
a folytatást biztosító óvodarészre is 
a mintegy 4500 lakost számláló, há-
romnegyed arányban magyarok lakta 
kisvárosban.

Tegnap Nyárádszeredában is fel-
avatták a magyar kormány hozzájá-
rulásával és az Erdélyi Református 
Egyházkerület támogatásával, 140 
millió forintos költségvetéssel felépült 
bölcsődét, amely 30 kisgyereknek 
nyújt minőségi körülményeket, má-
sodik otthont. Az avatóünnepségen 
Kató Béla püspök arról beszélt, hogy a 
hétfői nap témája a gyermek. Az, hogy 
megtelnek-e azok az óvodák, iskolák 
és egyetemek, amelyek megnyitásakor 

remélték, hogy mindig lesznek, akik 
benépesítsék. Nyárádszereda pedig 
jó példa arra, hogy szükség van az új 
bölcsődékre. „Nagy nap ez a mai a kis-
város életében” – hangsúlyozta Tóth 
Sándor, a mintegy 3500 fős, több mint 
90 százalékban magyarok által lakott 
település polgármestere.

Megújulás Csíkkarcfalván is
Huszáros hajrával sikerült befejezni 
a csíkkarcfalvi óvoda felújítását is, 
hogy az új tanévben már a kisgyere-
kek és a pedagógusok rendelkezésére 
tudjon állni. A Hargita megyei be-
ruházás szintén a magyar kormány 
Kárpát-medencei Óvodafejlesztési 
Programja részeként valósult meg. A 
tegnapi átadóünnepségen Pánczél 
Károly, a nemzeti összetartozás bizott-
ságának elnöke köszöntő beszédében 
elmondta, a tehetségek gondozása, 
felkutatása korszerű körülmények 
között történik majd. „Nem véletlen, 
hogy az óvoda is a Kincskereső nevet 
viseli. Méltó és szép helyen kezdheti 
meg a tanévet az a 28 kisgyerek, akik 
számunkra a legfontosabbak” – fo-
galmazott az országgyűlési képviselő, 
hozzátéve, minden magyar gyermek 
egy-egy újabb őrhely az elszakított or-
szágrészekben.

Burus-Siklódi Botond, a Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetségének 
elnöke úgy értékelte, a korszerű neve-
lői munka eredményességét nagyban 
befolyásolják a helyszíni körülmé-
nyek, így háláját fejezte ki a felújítá-
sért. Tánczos Barna környezetvédelmi 
miniszter Kelemen Hunort, az RMDSZ 
elnökét képviselte utóbbi szülőfalujá-
ban az avatóünnepségen. „Az iskola 
arra való, hogy felébredjen bennünk 
a tudásvágy. A tanévkezdés ünnepi 
pillanat, Csíkkarcfalva számára pedig 
a szokásosnál is ünnepélyesebb ez a 
nap” – mutatott rá az elöljáró a felújí-
tás fontosságára.

A színmagyar székelyföldi község 
óvodájának felújítását a magyar kor-
mány 60 millió forinttal, a csíkkarc-
falvi önkormányzat pedig 65 ezer lejes 
hozzájárulással támogatta. A magyar 
kormány 2016-ban határozott a Kár-
pát-medencei Óvodafejlesztési Prog-
ramról, amelyre 61 milliárd forintot 
irányoztak elő. Azóta a Kárpát-meden-
ce elszakított országrészeiben 179 új 
óvodát építettek fel, 713 épületet pedig 
felújítottak. Ebből a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetségének közre-
működésével Erdélyben 15 új taninté-
zet épült, a 347 felújított épület egyike 
pedig a csíkkarcfalvi óvoda.
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MAGYAR TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULT OKTATÁSI ÉPÜLETEKET AVATTAK ERDÉLYBEN

Apró téglák a közösség falában

Befektetés a jövőbe. Hamarosan 35 kisgyermek járhat majd az új koronkai bölcsődébe

 » „Koronkának korábban 
volt magyar egyeteme, mint 
magyar bölcsődéje, de tudtuk: 
fontos, hogy már a legkiseb-
bek is magyarul tanuljanak, 
magyarul énekeljenek. Az 
egyház saját jövőjét alapozza 
meg a magyar oktatási intéz-
mények építésével, és ebben 
nagymértékű segítséget kap 
a magyar államtól” – hangsú-
lyozta Kató Béla püspök.

VEZÉRCIKK

Félig üres, 
de félig tele

Nem meglepő, hogy pandémia idején talán még 
nagyobb összevisszaság uralja a tanügy háza tá-
ját iskolakezdéskor, mint a korábbi években. Már 
csak azért sem csodálkozunk ezen, mivel jóval a 
járvány előtt bőven volt időnk hozzászokni az ok-
tatási rendszerben uralkodó káoszhoz. Az elmúlt 
bő harminc évben szinte soha nem jelenthettük 
ki bátran, hogy simán mennének a dolgok a hazai 
oktatásban. Hosszasan lehetne sorolni, mi minden 
nem működött és nem működik továbbra sem zök-
kenőmentesen. Egészen bizonyos, hogy nemcsak 
bármelyik pedagógus, szülő vagy nagyobb diák, de 
gyakorlatilag szinte bárki kapásból tudna mondani 
jó pár hiányosságot, olyasmiket, amiket már évti-
zedek óta hallunk.

Például: továbbra is nehéz az iskolatáska, még 
mindig a lexikális tudásra helyezi a hangsúlyt a 
követelményrendszer, továbbra sem tudnak meg-
felelőképpen megtanulni románul az iskolában a 
tömbmagyar vidékeken élő gyerekek, édeskevés a 
mozgásos tevékenység a tanintézetekben, viszont 
annál több a hosszas üldögélés, nem a gyakorla-
ti életre készít fel az iskola, és a többi, és a többi. 
Arról nem is beszélve, hogy az online térbe kény-
szerülő tanulásnak és tanításnak az eddigi tapasz-
talatok szerint sajnos jóval több a negatív, mint 
a pozitív hozadéka. Hosszasan lehetne sorolni a 
problémákat, viszont tanévkezdéskor jó lenne in-
kább annak a bizonyos pohárnak a tele felére össz-
pontosítani, nem csak az üresre.

Most, amikor a pandémia második évében a 
járvány okozta összevisszaság a korábbiaknál is 
jobban megnehezíti az előre tervezést, amikor a 
tanítás, tanulás folyamata számos előreláthatat-
lan buktató elé néz, még akkor is jó lenne, ha a 
pozitívumokra fi gyelnénk, hogy ez meglehetősen 
ellentmondásos. Hiszen egészen biztosan vannak 
kincsesbányaként felhasználható szellemi, lelki 
tartalékok, amik akkor is léteznek, ha a döntésho-
zók mulasztásaiból kifolyólag vagy más okok miatt 
döcög, akadozik a rendszer működése, és akkor is, 
ha éppen a pandémia nehezíti meg mindennapi 
életünket. Ilyen lelki tartalék például a pedagógusi 
elhivatottság, empátia, szeretet és türelem, a szü-
lői belátás és kitartás, vagy a gyermek eredendő kí-
váncsisága, játékra való örökös készenléte. Hiszen 
ha ezeket az értékeket sikerülne bár részben meg-
őrizni – akár kaotikus állapotok idején is –, akkor 
már mindenkinek félig-meddig nyert ügye lenne. A 
gyermek testi, szellemi és lelki jóllétét őrizni hiva-
tott felnőttnek és a világ dolgai iránt még nyitott, 
kíváncsi gyermeknek egyaránt. És nyert ügye lenne 
a pedagógus és gyerek közti kapcsolatnak is. Eh-
hez azonban mindenkinek magában kellene meg-
keresni ezeket a külön bejáratú, személyre szabott 
lelki tartalékokat, és körültekintően vigyázni rájuk. 
Ez lenne annak a bizonyos pohárnak a tele fele.
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Szaporodnak a medveriasztások Hargita megyében
A múlt héten huszonegy alkalommal kellett lakott telepü-
lésekről medvét eltávolítaniuk a Hargita megyei csendőrök-
nek, rendőröknek. Az év eleje óta 400 esetben volt szükség 
a hatóságok közbelépésére medvék lakott területen való 
megjelenése miatt. A pénteki nap folyamán hat medve 
eltávolításához hívták a csendőröket Csíkszeredába, Ba-
lánbányára, Borszékre és Kiskadácsra. A bejelentések fele 
Balánbányáról érkezett, de csak egy esetben találták meg 
a vadállatot. Csíkszeredából egy anyamedve és egy bocs 
jelenlétét jelezték, de a vadak még a hatóságok helyszín-
re érkezése előtt visszamentek az erdőbe. Borszéken az 
utcán járkált egy medve, valószínűleg élelmet keresve, a 
csendőrök visszaterelték az erdőbe. A Siménfalva község-
hez tartozó Kiskadácson egy kerítést tett tönkre és több 
baromfi t megölt vasárnap egy medve, de a hatóságok 
kiérkezésekor már nem volt a helyszínen. A csendőrök 
ismételten kérik a lakosságot, hogy ha medvével talál-
koznak, hívják az 112-es számot, ne próbáljanak önerőből 
közbeavatkozni. Múlt héten két ember került a csíkszeredai 
kórházba medvetámadás következtében.




