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Apró téglák a közösség falában
Magyar kisdedóvókat adtak át Koronkán és Erdőszentgyörgyön
• A magyar kormány 
odafigyel minden ma-
gyar gyermekre és 
felnőttre, és ennek 
egyik bizonyítéka, 
hogy újabb óvodákat 
és bölcsődéket adhat-
tunk át, amelyek újabb 
apró téglaként épülnek 
be az erdélyi magyar 
közösség egyre erő-
södő falába – mondta 
Brendus Réka, a Minisz-
terelnökség Nemzetpo-
litikai Államtitkárságá-
nak főosztályvezetője 
Koronkán az új magyar 
bölcsőde hétfő reggeli 
átadásakor.

SIMON VIRÁG

A pró gyermekek kis virág-
csokrokkal, népviseletbe 
öltözött felnőttek, egyhá-

zi elöljárók, politikusok siettek az 
iskolakezdés napján a koronkai 
református templom tőszomszéd-
ságában álló szép, felújított épület 
udvarára. Az 1914-ben épült, majd-
nem egy évszázadig óvodaként 
és iskolaként használt épületet az 
1948-as államosítás után 2008-ban 
nagyon leromlott állapotban kapta 
vissza a református egyház. Többfé-
le terv és elképzelés után végül Ma-
gyarország Kormánya és az Erdélyi 
Református Egyházkerület támo-
gatásával hiánypótló intézményt, 
bölcsődét hoztak létre benne.

A közösség javára

Rigmányi Arnold koronkai reformá-
tus lelkész köszöntőbeszédében ki-
tért arra is, hogy a bölcsőde létrejöt-
te a helyi közösség javát szolgálja, 
segít az édesanyáknak visszatérni 
a munkába, miközben biztonság-
ban tudhatják gyermekeiket. Mint 
fogalmazott, a református egyház 
épületében lévő, a polgármesteri 
hivatal által fenntartott bölcsőde 
jó példája az összefogásnak, bizo-
nyítéka annak, hogy a magyar kor-
mány támogatja az erdélyi magyar 
közösségeket, és annak is, hogy 
a református egyházkerületnek is 
fontos, hogy a helyi gyülekezetek 
épüljenek, gyarapodjanak, a ma-
gyar nyelvet és kultúrát már a leg-
kisebbek is intézményes keretek 
között sajátíthassák el.

Kató Béla, az Erdélyi Református 
Egyházkerület püspöke Nehémiás 
próféta könyvéből olvasta fel az igét, 
és arról beszélt, hogy ma is harcolni 

kell azért, hogy a gyermekeknek át 
tudjuk adni a keresztény értékeket, 
a magyar nyelvet, a hagyománya-
inkat, és a szülőknek, a közössé-
geknek tudniuk kell, hogy ebben a 
harcban mellettük állnak a gyüleke-
zeti közösségek is. „Koronkát akkor 
ismertem meg közelebbről, amikor 
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem épületét terveztük, 
építettük. Koronkának korábban 
volt magyar egyeteme, mint magyar 
bölcsődéje, de tudtuk, hogy fontos, 
hogy már a legkisebbek is magyarul 
tanuljanak, magyarul énekeljenek. 
Az egyház saját jövőjét alapozza 
meg a magyar oktatási intézmények 
építésével, és ebben nagymértékű 
segítséget kap a magyar államtól” – 
hangsúlyozta a püspök.

35 kicsinek lett második otthona

„Rudolf Steiner fi lozófus, nevelés-
művész és pedagógus szavaival: a 
gyermeket tiszteletben kell fogadni, 
szeretetben kell nevelni és szabad-
ságban kell elbocsátani” – e szavak-
kal köszöntötte az egybegyűlteket 
Brendus Réka, aki azt hangsúlyoz-

ta, hogy a bölcsőde, majd az óvoda 
a kisgyermekek második otthonává 
válik, ahol megismerkednek a ma-
gyar népmesékkel, mondókákkal. 
A jelenlévőket köszöntötte Koronka 
polgármestere, Takács Szabolcs Ist-
ván is, aki elmondta, hamarosan 35 
kisgyermek járhat majd a bölcsődé-
be, és az új oktatási létesítménnyel 
nemcsak a fi atal családoknak segí-
tenek, hanem új munkahelyeket is 
teremtenek. Végül a kisgyermekek 
rövid műsora tette hangulatossá az 
ünnepséget.

Erdőszentgyörgyön is 
ünnepeltek

Erdőszentgyörgyön a polgármesteri 
hivatal által felajánlott Szegfű utcai 
telken épült a magyar kormány és 
a református egyházkerület tá-
mogatásával az az oktatási 
épület, amelyet hétfőn dé-
lelőtt avattak fel. A modern 
és szép épület két óvodai 
és két bölcsődei csoport 
befogadására alkalmas: a 
földszint az óvodásoké lesz, 
két játszó-, foglalkoztató és 
hálószobával. A legkiseb-
bek az emeleten kapnak helyet. Az 
avatóünnepségen elhangzott, hogy 
nagy szükség volt a bölcsődei cso-
portok beindítására, de a folytatást 
biztosító óvodarészre is.

Az erdőszentgyörgyi épületben 
bölcsődések és óvodások is 
helyet kapnak

▴  FOTÓ: KISS GÁBOR

A z avatóünnepségen Kató Béla 
református püspök arról beszélt, 

hogy a hétfői nap témája a gyermek. 
Az, hogy megtelnek-e azok az óvo-
dák, iskolák és egyetemek, amelyek 
megnyitásakor remélték, hogy min-
dig lesznek, akik benépesítsék. Van-
nak olyan települések, amelyekben 

bezárták az óvodák és iskolák ajtaját, 
és bár a templomokét nem, iskolák 
nélkül templomok sem lesznek az el-
következendő századokban – fogal-
mazott a püspök, hozzátéve, Nyárád-
szereda jó példa arra, hogy szükség 
van az új bölcsődékre. 

Tóth Sándor, Nyárádszereda 
polgármestere kétszer-háromszor 

is megfordult a kolozsvári püs-
pökségen, hogy támogatását kér-
je az intézmény megépítéséhez. 
„Nagy nap ez a kisváros életében” 
– hangsúlyozta a polgármester, aki 
köszönetét fejezte ki a magyar kor-
mánynak és a református egyházke-
rületnek a megvalósításért. A gye-
rekek második otthonának nevezte 

az új bölcsődét, amely hamarosan 
megtelik élettel. Köszönetét fejezte 
ki Péter Ferenc, a Maros Megyei Ta-
nács elnöke is a támogatásért, azért, 
hogy a bölcsőde leveszi a gyerekfel-
ügyelet gondját a szülők válláról, jó 
körülményeket és minőségi nevelést 
biztosítva a kicsiknek.

Erős közösségre van szükség

„A hagyományokban annyira gaz-
dag Nyárádszeredában, mondhat-
nánk, hogy szinte könnyű a felada-
tunk. De ahhoz, hogy igazán könnyű 

legyen, erős közösségre is szükség 
van” – fogalmazott az avatóünnep-
ségen Brendus Réka, a Miniszterel-
nökség Nemzetpolitikai Államtitkár-
ságának főosztályvezetője, aki úgy 
folytatta, hogy a hagyomány 
gazdagsága akkor tud iga-
zán továbbélni, ha már 
egészen pici korban a gyer-
mekek megtanulják azt sze-
retni, ahhoz ragaszkodni. 
Így érdemes igazán dolgoz-
ni, ha a közösség felelős-
ségét sikerül nemzedékről 
nemzedékre átadni – hangsúlyozta 
Brendus Réka. Az ünnepi avatón a 
nyárádszeredai elemi iskolások kó-
rusa énekelt, majd a himnusz közös 
eléneklése után a jelenlévők körbe-
járták a bölcsődét. (Antal Erika)

Bölcsődeavató: a közösség felelősséget vállalt
• Felavatták Nyárádszere-
dában a magyar kormány 
hozzájárulásával és az 
Erdélyi Református Egy-
házkerület támogatásával 
felépült bölcsődét, amely 
harminc kisgyereknek nyújt 
minőségi körülményeket, 
második otthont.

A legjobb körülményeket biztosítja 
a kicsiknek az új bölcsőde

A templom szomszédságában lévő 
egykori református iskola épületét 
újították fel Koronkán
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