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Feltételeket teremtenek
Alapkőletétel, óvoda-felújítás, játszótérátadás

Gyergyóalfaluban európai 
uniós alapból már megépült 
egy játszótér, így a magyar 

kormány támogatásából a máso-
dik készült el, de Gáll Szabolcs 
polgármester szerint szükséges is 
mindkettő. A játszótérépítésben a 
fi nanszírozó partnere a Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége, 
ezért az alfalvi ünnepségen részt 
vett a szervezet elnöke, Burus Sik-
lódi Botond és munkatársa, Oláh 
Sándor is. Jelen volt továbbá Percze 
László konzul, valamint Grezsa Ist-
ván a Kárpát-medencei óvodafej-

lesztési program koordinálásáért 
felelős miniszteri biztos. 

A Székelyhon megkeresésére Gre-
zsa István elmondta: „Ha a maradék 
Magyarországon gyarapodunk erő-
ben, gazdaságban, lélekben, akkor 
abból juttatni kell a határon túli kö-
zösségeknek is. A külhoni magyar 
közösségeknek száz év után lassan 
el kell érniük oda, hogy megérje 
magyarnak lenni, ne csak foggal-kö-
römmel őrizzék az anyanyelvet, az 
identitásukat. A magyar kormány 
megteremti a teret, de hogy a fala-
kon belül milyen oktatás zajlik, mi-
ként tudunk előrelépni mi, magya-
rok, közösen, az a külhoni magyar 
közösségektől függ. Ez egy esély 
arra, hogy felismerjék, a borzalmas 

20. század után ez a mi, a magyarok 
évszázada lesz.”

Alapkő Maroshévízen

A magyar kormánytámogatásnak 
még nagyobb szerepe van ott, ahol 
szórványban élnek a magyarok, 
így a maroshévízi óvoda alapkö-
vének letétele a legjelentősebb 
Gyergyószéken. Ennek kapcsán 
a miniszteri biztos elmondta: „A 
Kárpát-medencét csak közösen 
tudjuk felépíteni, és ebben – tet-
szik, nem tetszik – a magyarság 
a legnépesebb nemzet még ma is. 
Túl kell lépni azon a történelmi fé-
lelmen, hogy a magyarság megerő-
södése veszélyeket hordoz.”

Kárpát-medence-szerte az óvo-
da-felújítási program 150 új intéz-
mény építését és közel 450 óvoda 
korszerűsítését jelenti, ezt egészíti 
ki a játszótérprogram.

A Nefelejcs sétányra tervezett 440 
négyzetméter felületű épülete-

gyüttes kialakítása a magyar Nem-
zetpolitikai Államtitkárság által a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támo-
gatásával, illetve a marosvásárhe-
lyi Studium – Prospero Alapítvány 
közbenjárásával valósult meg. Vass 
Levente, a Studium alapítvány ügy-
vezető elnöke az átadóünnepségen 
rámutatott, olyan családi házakat 
álmodtak meg, amelyek hosszabb 
időre, 5–10 éves időtartamra otthont 
biztosítanak egy háziorvos, szak-
orvos vagy művész családja számá-
ra. Mint fogalmazott, a lakhatási 
támogatás segíti a szakembereket, 
hogy itthon tervezzék jövőjüket, 
alapítsanak családot. Ugyanakkor 
kiemelte, a magyar kormány jól 
végig gondolt, egy séges támogatás-
politikáját, amel lyel a kül honi ma-
gyar közös ségeket segítik, bátorítva 
a szülőföldön való boldogulást.

Potápi Árpád János, a magyar 
Miniszter elnökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára méltatta a maros-
vásárhelyi alapítvány két évtizedes 
tevékenységét, mint fogalmazott, ez 
úttörő munka a külhoni magyar kö-
zösségre nézve. „Mindent meg kell 
tennünk annak érdekében, hogy az or-
vosaink itthon maradjanak, jól érezzék 
magukat, családokat tudjanak vállal-
ni és gyermekeket nevelni. Elsősorban 
a családokat támogatva tudjuk elérni, 
hogy szülőföldjükön boldoguljanak az 
emberek” – fogalmazott, hozzátéve, 
hogy a magyar kormány kiemelt céljai 
közé tartozik ez, nemcsak Erdélyben, 
hanem az egész Kárpát-medencében.

A Studium – Prospero Alapítvány 
húszéves tevékenysége alatt eddig 
Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyör-
gyön, Szatmárnémetiben, illetve 
most Csíkszeredában létesült hasonló 
otthonteremtő beruházás, valamint 
jelenleg is zajlanak az építkezések 
Gyergyószentmiklóson, Borszéken és 
Krasznán. Az átadóünnepséget a Csík-
szeredai Megyei Sürgősségi Kórházzal 
közösen szervezte az alapítvány.

A tervezett 300 napos kivitele-
zési határidőre elkészült az 
épület, de Tánczos Barna, a 

Székelyföldi Jégkorong Akadémiát 
működtető Mens Sana Alapítvány el-
nöke jelezte, hogy az átadási ünnep-
ség – technikai okok miatt – 30 napot 
csúszik. Ezekben a napokban a mód-
szertani és orvosi központ működé-
séhez szükséges speciális eszközök 
beszerelése zajlik, a tervek szerint a 
létesítményt január közepén adják 
majd át ünnepélyesen. A csíkkarcfal-

vi orvosi és metodikai központ egyik 
szárnyában a kétszintes, 953 négy-
zetméter alapú módszertani központ 
kap helyet, ahol – többek között – 
erőterem, vidékünkön ritkaságnak 
számító, specifi kus jégkorong-gya-
korlatok végzésére alkalmas fejlesz-
tő terem, háromsávos, 27 méteres 
műanyag borítású futópálya, egy-
harmadnyi (330 m2) szintetikus jég-
felület, lövés- és kézügyesség-fejlesz-
tő, illetve korcsolyázógép kap majd 
helyet. A másik szárnyban létesül az 
orvosi központ, amely egyben a tér-
ség lakosainak a járóbeteg-rendelő 
funkciót is betöltheti. A 770 négy-
zetméter alapú, szintén kétszintes 

épületben négy orvosi rendelőt, két 
masszázsszobát, szaunát, egy kis-
medencét, sószobát, rekuperációs 
tornatermet, illetve irodahelyisége-
ket, recepciót és váróteremet képzel-
tek el. A két épületet a 4x12 fős öltö-
zők kötik össze. „A karcfalvi központ 
– berendezések nélkül – 6,2 millió 

lejből épül fel, tervező a Vallum Kft . 
volt, a kivitelezést pedig az Ing Ser-

vice cég végzi” – nyilatkozta koráb-
ban lapunknak Tánczos Barna.

Alfalvi ünnepség. A 
legkisebb magyarok egészséges 

fejlődése a cél
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Új létesítménnyel bővült a székelyföldi hokiakadémia
• Elkészült Csíkkarcfalván a székelyföldi jégkorong-
sport fejlődését szolgáló orvosi és metodikai köz-
pont. A magyarországi pénzből felépített létesítmény 
alapkövét 2017 őszén tették le.

• Három székelyföldi településen ünnepeltek 
pénteken a magyar kormány óvodafelújítási prog-
ramjában részt vevő közösségek: Maroshévízen egy 
magyar óvoda alapkövét tették le, Gyergyószárhe-
gyen a felújított Guzsalyas óvodát adták át, Alfalu-
ban pedig száz gyerek örvend az új játszótérnek. 

• Három orvosi lakást adtak át szombaton Csík-
szeredában. Olyan családi házakat álmodtak meg a 
Magyarországról érkezett mintegy 300 ezer euróból 
(1,4 millió lejből), amelyek hosszabb időre biztosí-
tanak otthont orvosoknak, művészeknek.

Újabb akadémiai beruházás, ezúttal Gyergyószentmiklóson

Mától már lehet korcsolyázni, jégkorongozni a gyergyószentmiklósi mobil jégpályán: a 
létesítmény lehetőséget nyújt arra, hogy minden gyergyószéki gyermek megtanulhasson 
korcsolyázni. A korisuli programba bekapcsolódnak a községek is. A Székelyföldi Jégkorong 
Akadémia beruházásával épült új sportlétesítményben tavasszal már megtörtént a tesztü-
zemmód, a múlt héten pedig azt is kipróbálhatták, hogy miként kell fűteni a ballont ahhoz, 
hogy a nagy hó ne telepedjen meg rajta és ne dőljön össze, ahogyan az a csíkszeredai sá-
torral megtörtént a múlt hét elején. Ezen a héten nyílt napokat szerveznek, a gyergyószéki 
falvakban élőknek mutatják meg a létesítményt, és azt, hogy miként zajlik a gyakorlatban 
a korisuli program, amelyhez a falvak is csatlakoznak mostantól – mondta Tatár Előd, a 
létesítményt működtető Gyergyószentmiklósi VSK vezetője. A teljes napi program december 
3-al indul el. Egyébként Újfalu, Csomafalva, Alfalu, Szárhegy, Ditró, és Remete önkor-
mányzatai pályabérletet fizetnek azért, hogy az ottani gyermekek is részesülhessenek a 
rendszeres korcsolyaoktatásban, heti 5-6 órás jégidőt jelent ez egy község számára. Ebből 
a befizetett összegből fedezi a VSK a pályafenntartási költségeit. A gyergyószentmiklósi 
önkormányzat tanácshatározattal mondta ki hogy a város csak egy jégpályát tart fenn, 
ezért van szükség a falvak hozzájárulására.  

Gergely Imre
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Orvoslakásokat adtak át

Felkészítő programok BGA-pályázatokhoz
Pályázati bemutató és felkészítő körutat szervez Erdélyben a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. leányvállalata, a BGA Pro Transilvania. A szervezett 
találkozókon az érdeklődők megismerhetik az erdélyi vezetőktől a BGA 
Zrt. nyílt pályázati programjait, a pályázás és elszámolás folyamatát a 
NIR-rendszeren keresztül, illetve tájékoztatást kapnak a BGA Zrt. tevé-
kenységének bővüléséről. A pályázati bemutató és felkészítő körút első 
helyszíne Csíkszeredában lesz november 27-én déli 12 órától a Sapientia 
egyetem 15. számú előadótermében. Még aznap délután 4-től Székelyud-
varhelyen, a MÜTF Oktatási Központ 32-es előadótermében tájékoztatják 
az érdeklődőket, aztán november 28-án Marosvásárhelyen délelőtt 11-től 
a Sapientia C épületének C07-es előadótermében, délután 5-től pedig 
Kolozsváron a Sapientia B301-es előadótermében. Végül december 3-án 
Nagyváradon zárul a körút, déli 12 órától a Partiumi Keresztény Egyetem 
Bartók-termében tartják meg a BGA-tájékoztatót. Az ismertető programok-
ra minden jelenlegi és lehetséges pályázót szeretettel várnak.
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