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Számos erdélyi településen 
létesülnek óvodai sportpályák, 
illetve helyezik el leendő ok-
tatási intézmények alapkövét 
a magyar kormány támoga-
tásából. A Balázsfalva közeli 
Magyarpéterfalván hiánypótló 
magyar napköziotthon épül, 
ugyanitt sportszercsomagokat is 
átadnak a Fehér megyei magyar 
tan nyelvű közoktatási intézmé-
nyek számára.

» MUNKATÁRSUNKTÓL

Ó vodai sportpályákat adott át 
Grezsa István, a Kárpát-meden-
cei óvodafejlesztési program 

koordinálásáért felelős miniszteri biz-
tos négy Szatmár és egy Kolozs megyei 
településen szerdán és csütörtökön. 
A magyar kormány Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési programja keretében 
úgynevezett Ovi-Sport pályák léte-
sültek az egri Csűry Bálint Általános 
Iskolához, a kaplonyi Fényi István Ál-
talános Iskolához, a Csomaközi Általá-
nos Iskolához, valamint a Mezőteremi 
Általános Iskolához, továbbá a Kolozs 
megyei Széki Általános Iskolához 
tartozó óvodák területén. Ezek a léte-
sítmények a helyi gyerekek (Egriben 
40, Kaplonyban 90, Csomaközben 30, 
Mezőteremben 70, Széken 40) számá-
ra biztosítanak lehetőséget a minden-
napos testmozgásra és a különböző 
sportágak – röplabda, kézilabda, lab-

darúgás, tollaslabda, tenisz – alapjai-
nak elsajátítására. A beruházás költsé-
ge településenként 14,28 millió forint 
(198 ezer lej), mely tartalmazza a pá-
lyát, a hozzá tartozó eszközkészletet, 
az óvodapedagógusok oktatását, va-
lamint a pályához tartozó karbantartó 
gépet. Hasonló sportpályát avatnak 
jövő héten a csíkcsicsói Kájoni János 
Általános Iskola, a gyergyóújfalvi Ele-
kes Vencel Általános Iskola, valamint 
a makfalvi Wesselényi Miklós Általá-
nos Iskola óvodájában.

Beszterce városában bölcsőde, 
óvoda és oktatási központ jött létre a 
magyar kormány 197,4 millió forintos 
támogatása révén, a létesítményt ma 
avatja fel Grezsa István miniszteri biz-
tos. A felújított 608 négyzetméteres, 
háromszintes ingatlanban maximum 
5–6 óvodai és bölcsődei kis létszámú 
(legtöbb 10 fő) csoportnak tudnak 
elhelyezést biztosítani, beleértve a 
délutáni tevékenységeket és foglal-
kozásokat is. Október 5-én, kedden 
avatják fel a csíkszeredai Kis Herceg 
napköziotthon új szintjét (155 millió 
forintos beruházás), míg Sepsiszent-
györgyön az Evangélikus-Lutheránus 
Egyházközség Irgalmas Samaritánus 
Keresztyén Oktatási Központját ad-
ják át jövő pénteken. Utóbbi központ 
111 millió forintból épült fel, és 25, 
Down-szindrómával élő óvodás gye-
rek számára biztosít ellátást, korai 
fejlesztést, és számos délelőtti és dél-
utáni foglakozást.

A Kárpát-medencei óvodafejlesz-
tési program keretében új magyar 
napköziotthon alapkövét helyezik el 

szombaton a Fehér megyei Magyar-
péterfalván, míg Vajasdon felavatják 
a református egyház épületében lé-
tesült délutáni óvodai foglalkoztatót. 
Mindkét eseményen részt vesz Potá-
pi Árpád János, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtitkára. 
A közigazgatásilag Balázsfalvához tar-
tozó, 560 lelkes, többségében magya-
rok lakta Magyarpéterfalván a szülők 
többsége a közeli városban dolgozik, 
ezért nagy szükség van a hosszított 
programú napköziotthon létesítésére, 
mivel a helyi iskola épületében nincs 
elegendő hely. Tekintettel arra, hogy 
Magyarpéterfalván működik magyar 
nyelvű elemi iskola, de Balázsfalván 
nincs, a helyi közösség szerint nagyon 
fontos, hogy a magyar gyerekek a ma-
gyarpéterfalvi óvodába vagy napközi-
be járjanak, mert akkor bizonyosan 
magyar iskolában fogják folytatni 
a tanulmányaikat. Az itteni magyar 
napköziotthon mintegy 139 millió 
forintos magyar kormányzati támo-
gatásból épül, míg a vajasdi délutáni 
foglalkoztató 12,2 millió forintból jött 
létre. Magyarpéterfalván egyébként 
sportszercsomagokat is átadnak a Fe-
hér megyei magyar tannyelvű közok-
tatási intézményeknek. A budapesti 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkársága a 2021 a nemzeti újra-
kezdés éve program keretében minden 
külhoni magyar oktatási intézményt 
megajándékoz sportszercsomagokkal, 
hogy tovább erősítse a sportnak mint 
közösségi tevékenységnek a fontossá-
gát a külhoni magyar gyermekek és 
fi atalok körében.
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Korszerű, otthonos. Csütörtökön avatták fel a Széki Általános Iskolához tartozó óvoda sportpályáját

VEZÉRCIKK

Mindörökké
felkészületlenül

Vicckategóriába illik immár, hogy Románia 
soha semmire nincsen felkészülve. Régóta 
hozzászoktunk, hogy amikor közeleg a hi-
deg évszak, leesik a hó, csúszósak az utak, 
elhangzik az ominózus mondat: „a tél ismét 
felkészületlenül ért bennünket” (avagy aho-
gyan ismerős lehet a román híradók szalag-
címeiből: „iarna iar ne-a prins nepregătiţi”). 
Ugyanígy esetlegesség és felkészületlenség 
is jellemezte, jellemzi az országot a pandé-
mia immár tavaly március óta tartó, életünk 
szinte minden területét próbára tevő idősza-
kában. Hogy mennyi sebtében hozott döntést 
hoztak a hatóságok, hányféle egymásnak el-
lentmondó rendelkezés született, aztán hány 
ízben módosították, írták felül a szabályozá-
sokat ez alatt az idő alatt, már számon se le-
het tartani.

Úgyhogy senkit sem lep meg, most is meny-
nyire határozatlanoknak bizonyultak az illeté-
kesek az iskolák nyitásával avagy bezárásával 
kapcsolatban. Most úgy döntöttek, módosít-
ják az oktatás formáját eldöntő járványügyi 
küszöböt, vagyis hatezrelékes fertőzöttség 
mellett is nyitva maradnak a tanintézetek, 
holott korábban nem erről volt szó. Attól füg-
getlenül, hogy megváltoznak-e, vagy sem a 
korábban leszögezett szabályozások, egyva-
lami biztosan elmondható: a romániai ható-
sági intézkedéseket továbbra is esetlegesség 
és gyakorta észszerűtlenség jellemzi. Sem a 
diákok, sem a tanárok, sem a szülők nem bíz-
hatnak abban, hogy a döntéshozók egyik pil-
lanatról a másikra nem változtatják meg azt, 
amit korábban bár kvázi „biztosra” ígértek.

A tanügyminiszter pár napja maga is megfo-
galmazta: azért is lenne jó, ha megmaradna a 
személyes részvételű oktatás, mert – és itt az 
ominózus jelzőt használta: „felkészületlenek 
vagyunk” az online oktatásra. Ha belegondo-
lunk, bő másfél év telt el a világjárvány kez-
dete óta, már tavaly márciusban képernyők 
elé kényszerült óvodától egyetemig minden 
gyerek, fi atal és pedagógus, de ennyi idő sem 
volt elég ahhoz, hogy 2021 szeptemberére 
ne legyünk „felkészületlenek”, ami a digitá-
lis tartalmakat, a módszerek alkalmazását, a 
gépekkel való felszereltséget illeti. És halkan 
megkérdezhetnénk: vajon a romániai iskola-
rendszer kellőképpen felkészült bár a jelen-
léti oktatásra? Elég, ha csak arra gondolunk, 
hogy tavaly több mint ezer hazai óvodában 
és iskolában nem volt vízöblítéses illemhely, 
és kerti vécére jártak a gyerekek. Sajnos a ha-
zai viszonyok realitásának ismeretében félő: 
ha – ne adj, Isten, hogy igazunk legyen – jövő 
ilyenkor is tartani fog a járvány, még mindig 
azt fogják közölni az illetékesek: „sajnos nem 
vagyunk eléggé felkészülve az online oktatás-
ra”. És az is valószínűsíthető, hogy ha nem-
sokára beköszönt a tél, ismét „váratlanul” éri 
Romániát.
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A Bihar megyei önkormányzat szer-
dai ülésén elfogadta, a nagyvára-

di a csütörtökin tárgyalta a közösen 
alapítandó légitársaságról szóló ha-
tározatot. A társaság tervét ismertető 
Florin Birta polgármester elmondta: a 
társaságot Air Oradeának fogják ne-
vezni, a nevet a múlt héten lefoglalták 
az illetékes hatóságnál.

A céget 15 millió lejes alaptőkével 
jegyzik be, a város 60 és a megye 40 
százalékos részesedésével. A polgár-
mester elmondása szerint a társaság 

hétköznapokon három, hét végén 
pedig két járatot indít Bukarestbe, 
emellett heti négy nemzetközi járat 
indítását tervezik négy, fontos csomó-
pontnak számító repülőtérre. Megje-
gyezte: elkészült az üzleti terv, amely 
alapján hamarosan el fogják dönteni, 
hogy sugárhajtású vagy légcsavaros 
repülőgépeket állítanak üzembe, és 
azt is, hogy bérlik vagy megvásárol-
ják ezeket. A polgármester szerint a 
légitársaság létrehozása hármas célt 
szolgál: fejleszteni szeretnék a légi 
közlekedést, befektetőket és turistákat 
szeretnének a városba és a megyébe 

vonzani, valamint létre szeretnék hoz-
ni a nagyváradi repülőteret használó 
utasok „kritikus tömegét”.

Az Agerpres beszámolója szerint Ilie 
Bolojan megyei tanácselnök a térség 
stratégiai jelentőségű projektjének 
nevezte a légitársaság megalapítását. 
Szerinte Nagyvárad és Bihar megye 
ezáltal felkerül a fejlődés globális tér-
képére, és vonzóbbá válik a befektetők 
számára. A légitársaság létrehozásáról 
szóló határozat tervezete a nagyvára-
di önkormányzat csütörtöki ülésének 
napirendjén is szerepelt, lapzártánkig 
nem került sorra. A két elöljáró – mint 

ismeretes – augusztus elején jelentette 
be a légitársaság létrehozásának tervét. 
Akkor Ilie Bolojan azzal érvelt, hogy a 
nagyváradi repülőtér a fenntartható-
ság határán működött az elmúlt évek-
ben, és a fenntartó önkormányzatok ki 
vannak szolgáltatva a légitársaságok 
üzletpolitikájának és a nemzetközi 
környezetnek. A tanácselnök akkor 
úgy látta, hogy a légitársaság 2022 
márciusában válhat működőképessé 
a hazai piacon, és 2022 októberében a 
nemzetközi légi szállításban. Ismertet-
te: két 75 személyes repülőgép beszer-
zésére vagy bérlésére készülnek.

Célegyenesben a nagyváradi légitársaság létrehozása

» A társasággal 
fejlesztenék a 
légi közlekedést, 
befektetőket és 
turistákat vonza-
nának a városba 
és a megyébe, 
és létrehoznák a 
váradi repülőtér 
utasainak „kriti-
kus tömegét”.
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Óvodaberuházási nagyüzem




