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Pályázati pénzből „bontják le a közösségek közti falakat” Sepsiszentgyörgyön

Eurómilliók felzárkóztatásra

A becslések szerint a követ-
kező hat évben Sepsiszent-
györgy önkormányzata 

mintegy hétmillió eurót költhet a 
mélyszegénységben élők felzár-
kóztatására, jelentette be csütör-
töki sajtótájékoztatóján Antal Ár-
pád polgármester. Elmondta, a 
pályázatukat még tavaly év vé-
gén elbírálták, a 49 projekt közül 
Sepsiszentgyörgy a hetedik leg-
magasabb pontszámot érte el. Az 
elöljáró szerint sok még az isme-
retlen tényező, mert ez egy atipi-
kus pályázati konstrukció, így a 
pontos összeget sem tudják. Hoz-
závetőleg hétmillió euró értékű 
csomagot állítottak össze, ekko-
ra támogatásra számítanak. Há-
rom közösség felzárkóztatását 
tűzték ki célul, az Őrkő, a Csí-
ki negyed, és a városhoz köze-
li Szépmező szerepel a projekt-
ben. Legalább 600 személyt kell 
kiemeljenek a mélyszegénység-
ből, biztosítsák számukra a meg-

felelő lakhatási körülményeket, 
a munkahelyet, a hozzáférést az 
egészségügyi, oktatási szolgálta-
tásokhoz. A polgármester hang-
súlyozta, eddig is volt „forgató-
könyvük”, de önerőből nem tud-
ták megvalósítani, ezzel a pályá-
zattal elindulhat a folyamat, hogy 
lebontsák „a közösségek közötti 
láthatatlan falakat”, mint ahogy 
az őrkői betonfalat már lebontot-
ták. „A modell kell megváltozzon, 
hogy a gyerekek lássák, hogy a 
szüleik reggel elmennek munká-
ba, tapasztalják meg, hogy úgy le-
het haladni, ha tanulnak, dolgoz-
nak, és nem úgy, hogy karba tett 
kézzel várják a segélyeket” – fo-
galmazott Antal Árpád. Infrast-

rukturális fejlesztéseket is ter-
veznek: felszámolnák az Őrkő 
zsáknegyed jellegét, ami jelenleg 
a bezártság érzését erősíti, ezért 
építenek egy Sugásfürdő felé ve-
zető útszakaszt. Antal Árpád ab-
ban bízik, olyan városnegyedet 
sikerül kialakítani, hogy „öt év 
múlva rá sem lehet majd ismer-
ni a jelenlegi Őrkőre”. Tóth-Birtan 
Csaba alpolgármester a pályáza-
tot lebonyolító munkacsoport ve-
zetője elmondta, marosvásárhe-
lyi szakértői csapattal dolgoz-
nak, akciócsoportot hoztak lét-
re, amelyben három párt, önkor-
mányzat, civilek és vállalkozók 
is részt vesznek. Az Őrkőn a 2,7 
kilométeres út megépítése mel-

lett 50 szociális lakást is tervez-
nek, bővítik a közösségi házat, és 
a közösségi tevékenységeket. A 
Csíki negyedben közösségi köz-
pontot alakítanak ki, ahol fog-
lalkoztatási, szociális, oktatási 
szolgáltatást nyújtanak. Szépme-
zőn a lakóépületeket újítják fel. 
Egymillió eurót szánnak a foglal-
koztatottság elősegítésére. A ta-
nulmányok szerint jelenleg több 
mint 3000 személy él Sepsiszent-
györgyön mélyszegénységben, 
fontosnak tartják a kommuniká-
ciót, a sztereotípiák lebontását, 
hogy az egész közösség a hátrá-
nyos helyzetűek mellé álljon.

 
BÍRÓ BLANKA

Mintegy hétmillió eu-

rót költhet a mélysze-

génységben élők fel-

zárkóztatására a sep-

siszentgyörgyi önkor-

mányzat–jelentette be 

Antal Árpád polgár-

mester. A tervek sze-

rint a romák által lakott 

Őrkőt is átalakítanák. 

Ajándékkal fogadott 
újszülöttek
Székelykeresztúr önkormány-
zata megajándékozza a város 
és a hozzá tartozó Betfalva és 
Fiatfalva újszülötteit, valamint 
a 25., illetve az 50. házassági 
évfordulójukat ünneplő házas-
párokat. „Örvendünk minden 
egyes közösségünkbe szüle-
tett gyereknek, ezért fontosnak 
tartjuk, hogy legalább ennyi fi-
gyelmet fordítsunk rájuk” – 
magyarázta Rafai Emil polgár-
mester. Az asszisztensek adat-
gyűjtése révén rendszeresen 
ellátogatnak oda, ahol gyermek 
született, ilyenkor pedig egy 
emléklapot és a csecsemő ne-
vével, valamint az „Isten hozott 
Székelykeresztúrra!” köszön-
téssel hímzett fürdőlepedőt 
ajándékoznak a családnak. A fi-
gyelmesség kijár azoknak is, 
akik nem Székelykeresztúron 
élnek, de valamelyik szülő-
jük ottani személyazonossá-
gi igazolvánnyal rendelkezik: 
ez esetben postázzák az aján-
déktárgyakat. A mintegy más-
fél éve indult kezdeményezés 
óta 98 kisgyerek – 48 lány és 
50 fiú – kapott ajándékot. Ez 
idő alatt ennél valamivel több 
székelykeresztúri gyerek szü-
letett, azonban az anyaköny-
vi adatokhoz egy-két hóna-
pos késéssel jutnak hozzá, így 
a tavaly november után szüle-
tetteket még nem keresték fel 
– tudtuk meg a polgármesteri 
hivataltól. Ezzel egy időben in-
dult a 25., illetve 50. házassá-
gi évfordulójukat ünneplő pá-
rok köszöntése is otthonuk-
ban. Ilyenkor a nőknek nagy 
csokor virággal kedveskednek, 
mellé pedig emléklap és egy, 
a városról szóló könyv jár. Ed-
dig 24 ezüstlakodalmat és 23 
aranylakodalmat ünneplő párt 
köszöntöttek.
 

DÓSA ILDIKÓ

Háziorvosokat díjaznak Tiltakozó dicsőszentmártoni sofőrtanoncok
Az év praxisa a Kárpát-meden-
cében elnevezéssel az idén is 
pályázatot hirdetett a magyar-
országi, illetve a határon tú-
li magyar háziorvosok, illetve 
elsősorban az őket ajánló be-
tegek számára az emberi erő-
források minisztériuma – kö-
zölte az MTI-vel a tárca or-
szágos tisztifőorvosi feladato-
kért felelős helyettes államtit-
kára. Szentes Tamás elmond-
ta, a nyolcadik éve meghirde-
tett pályázathoz kapcsolódó 
Évpraxisa.hu című honlapon 
a betegek ajánlhatják házior-
vosukat, majd szavazhatnak 
is a zsűri által kiválasztott tíz 
magyarországi és tíz határon 
túli háziorvosra. Hangsúlyoz-
ta, hogy a pályázat annál is 
inkább fontos az államtitkár-
ság számára, mert az alapel-
látás a betegek első találkozá-
si pontja az egészségüggyel, 
és ha az jól működik, hatéko-
nyabbá válhat a teljes egész-
ségügyi ellátás.

Az emberek egészségének 
megőrzése érdekében alapve-
tő a bizalmi kapcsolat kialaku-
lása a betegek és a háziorvos-
ok között, hiszen ők ismerik 
leginkább pácienseik kórtör-
ténetét és életvitelét –mondta. 
Ugyanakkor az elmúlt években 
jelentősen nőtt a háziorvosok-
ra nehezedő teher, ezért a pá-
lyázat révén is erősíteni kíván-

ják az orvosok és az őket segí-
tő nővérek presztízsét, megbe-
csültségét – fűzte hozzá. A he-
lyettes államtitkár lényeges-
nek nevezte, hogy a határon tú-
li nemzetrészekre is kiterjed a 
pályázat, mert a magyar kor-
mány fontosnak tartja a hatá-
ron túl dolgozó orvosok meg-
becsülését is. Annál is inkább, 
mert csak egészséges nemzet-
nek lehet jövője – mondta Szen-
tes Tamás.  B. Király Györgyi, a 
projekt vezetője közölte: a be-
tegek május 10-ig ajánlhatják 
egy rövid történet megírásá-
val a háziorvosukat. Az írások 
alapján az Ónodi-Szűcs Zoltán 
egészségügyért felelős állam-
titkár vezette tíztagú zsűri ki-
választja azt a tíz-tíz magyar-
országi, illetve határon túli há-
ziorvost, akikre szavazhatnak 
a betegek, május 20-tól június 
2-ig. A nyertes háziorvosok az 
erkölcsi megbecsülésen túl ér-
tékes orvosdiagnosztikai esz-
közöket vehetnek át a pályáza-
tot támogató cégek felajánlásá-
nak köszönhetően – ismertette 
a pályázat menetét a projekt-
vezető. Az elmúlt évben 90 ez-
ren szavaztak a háziorvosok-
ra, és egy-egy orvos támogatá-
sa ügyében komoly közösségi 
összefogás alakult ki, mondta 
B. Király Györgyi.
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Utcai tiltakozáson vettek részt 
csütörtökön a dicsőszentmártoni 
sofőriskolák alkalmazottai, vala-
mint a gépjárművezetői jogosít-
ványra pályázók, miután a Maros 
megyei prefektúra úgy döntött, 
a megyei jogú városban ezentúl 
nem szervezhetnek gyakorlati 
vizsgát. A News.ro hírportál be-
számolója szerint a polgármeste-
ri hivatal előtt lezajlott megmoz-
duláson több mint százan vettek 
részt.  A tiltakozáson részt ve-
vő gépjárművezető-oktatók au-
tós felvonulást is szerveztek a 
város főterén. Az akciót Sorin 

Megheşan, Dicsőszentmárton 
polgármestere is támogatta, aki 
csütörtöki közleményében azt 
ígérte a tiltakozóknak, hogy a he-
lyi önkormányzat mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy is-
mét lehessen a városban gya-
korlati vizsgát szervezni. A köz-
leményben az elöljáró arra is 
emlékeztet, hogy az elmúlt idő-
szakban a polgármesteri hiva-
tal a helyi közlekedési rendőr-
séggel együttműködve számos 
közlekedésbiztonsági intézke-
dést gyakorlatba ültetett, s példa-
ként említette, nemrégiben négy 

új jelzőlámpát helyeztek ki a vá-
ros főterének környékén. Lucian 
Goga prefektus a téma kapcsán 
a hírügynökségnek azt mondta, 
Dicsőszentmárton azért került le 
a gyakorlati vizsgák helyszíneit 
tartalmazó listáról, mert nem fe-
lel meg az előírásoknak. Hozzá-
tette: korábban már kérte a bel-
ügyminisztériumtól, hogy Ma-
rosvásárhelyen kívül két másik 
Maros megyei városban, Seges-
váron és Szászrégenben is lehes-
sen vizsgázni. 

GYERGYAI CSABA

Nem utaznának a vizsga miatt. Az oktatókkal együtt vonultak a polgármesteri hivatal elé a tanulók 

Újratervezés. A polgármesteri hivatal szerint teljesen felújítanák az őrkői negyedet 
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