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Több a kérdés, mint a válasz
A csíkszeredai városvezetés a mélyszegénységben jártas szakemberekkel konzultál
• Többek között 
felzárkóztatási és 
megítélési problémák-
ra szakosodott szak-
értőkkel konzultál a 
városháza azért, hogy 
megoldást találjanak 
a csíksomlyói tűzkáro-
sultak problémáira.

KORPOS ATTILA

„Nem csak Csíkszeredát vagy Ro-
mániát érinti ez a helyzet. Közép-ke-
let-európai specifi kum a romakérdés 
és a mélyszegénység” – jelezte rögtön 
a beszélgetésünk elején Sógor Enikő 
csíkszeredai alpolgármester, aki a 
mélyszegénységi probléma kapcsán 
szakértők bevonásával térképezi fel a 
lehetséges megoldásokat.

Segítség Szlovákiából

„Rácz Ábel, aki szlovákiai roma-
ügyi államtitkár volt, a kezdetektől 
felajánlotta a segítségét. Lakhatás 
biztosítása, a gettók felszámolása, 
továbbá méltóbb életkörülmények 
kialakítása – ilyen kérdésekben van 
tapasztalata. A károsultak egy része 
írástudatlan, nem igazán érti például 
a közhivatalok működését és hogy 
miért lép fel negatívan velük szem-
ben a többségi lakosság. Ez idáig 
nem foglalkozott senki a térségben 

ezekkel a kérdésekkel, a témában 
jártas tudásra tehát szükségünk van” 
– részletezte, hozzátéve, hogy a volt 
államtitkár jövő héten fog Csíkszere-
dába érkezni. Tonk Gabriella és Ador-
jáni Júlia pataréti (Kolozsvár) roma-
szakértők, továbbá Lőrincz Norbert, 
a magyarországi Máltai Szeretet-
szolgálat munkatársa is megosztják 
tapasztalataikat a városvezetéssel. 
„Megszerveztük az orvosi felügyele-

tet és az oktatást az ideiglenes szállá-
sukon, az Erőss Zsolt Arénában. Azt 
is tudni kell, hogy vannak olyan 
problémák, amelyek a mélysze-
génységgel, sajnos, együtt járnak, 
mint például a túlzott alkoholfo-
gyasztás. Ez nálunk is jelen van, 
de a létesítménybe nem engedtük 
meg szeszes ital bevitelét. Ezzel is 
próbáltuk felelősségteljesebb élet-
vitelre ösztönözni őket” – fejtette ki. 

Lényeges a nyílt kommunikáció

Az alpolgármester kiemelte, András 
Lorándnak, a Hargita Megyei Mély-
szegénység Munkacsoport koordiná-
torának tudására és csapatára nagy 
szükség volt az első perctől, ők a vál-
ságkezelésből vették ki a részüket. A 
szakértői egyeztetések alapján hoz-
zátette, a továbblépés szempontjából 
kiemelt jelentőséget bír a médiával 

való együttműködés. „A többségi la-
kosság és a roma közösség között lap-
pangó feszültség enyhítésének döntő 
szerepe van a hosszú távú tervekben. 
Nem mindegy, hogy mit hall, mit ol-
vas a lakosság egy ilyen humanitárius 
katasztrófa nyomán. Ennek nyomán 
a városvezetés igyekezett nyíltan és 
minél többet kommunikálni a történé-
sekről” – értékelte egy másik szakértői 
tanács sikerességét.

Fenntartani a bizalmat

Sógor Enikő szerint családonként 
akár eltérő megoldásokra is szükség 
lesz a későbbiekben. „Láthattuk az 
arénában, széles a skála abban a te-
kintetben, hogy ki hogyan bánik a 
gyerekével, illetve ki mennyire tartja 
fontosnak az oktatásukat, kinek mit 
jelent a munkavállalás vagy hogy 
mennyire tartják be az általános tisz-
tálkodási szabályokat. Fel-
vidéken például kritérium-
rendszer szerint osztályozzák 
a családokat, és nyomon 
követik a fejlődésüket. Ezek 
alapján emelik ki a családo-
kat és helyezik el őket szociális 
lakásokban” – vázolta a mintát. Az 
alpolgármester szerint nagy jelentő-
sége lesz, hogy hosszú távon a több-
ségi lakosság és a mélyszegénységben 
élők bizalmát fenn tudják-e tartani a 
kiemelési és felzárkóztatási program 
sikerességének folyamatában.

Széles a skála abban a tekintetben, hogy ki hogyan bánik 
a gyerekével, illetve ki mennyire tartja fontosnak az oktatásukat
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2800 bejegyzett lakója van a Szé-
kelykeresztúr szomszédságában, a 
megyehatárnál lévő, három telepü-

lésből – Székelyszenterzsé-
betből, Alsóboldogfalvából, 
Újszékely községközpont-
ból – álló községnek. Az 
aktív lakosság túlnyomó 
része máshol dolgozik vagy 
nincs munkahelye – vá-
zolta a nem épp kecsege-

tő helyzetet Balló Zoltán 
polgármester. Mint mondta, utóbbi 
helyzet számos szociális problémát 
okoz, hiszen egyrészt segélyt kell 

biztosítani, másfelől pedig pályázni 
is nehezebb az alacsony lélekszám 
miatt. Balló arra is kitért, hogy a 
kevés lakó miatt a hivatali fi zetések 
is alacsonyak, így nem számítanak 
versenyképesnek. Éppen ezért kevés 
szakember dolgozik a polgármesteri 
hivatalnál – ami szintén nehezíti a 
fejlesztéseket –, a fi atalok is inkább 
csak „ugródeszkának” tekintik az 
elvállalt munkahelyeket, így sok 
esetben mire betanulnak, már ad-
ják is be a felmondásukat. Az elöl-
járó rámutatott, jelenleg is szükség 
lenne szakemberre, például olyan-
ra, aki ért a beruházásokhoz, de 
sajnos nincs, és már a jegyző is 
munkahely váltáson gondolkodik, 
ami szintén nagy gond.

Folyamatban lévő munkák

A legnagyobb folyamatban lévő 
munkálat jelenleg a szennyvízháló-
zat kiépítése a községben, amelynek 
részeként a hálózat gerincvezetékei 
kerülnek a földbe Alsóboldogfalván 
és Újszékelyen, ugyanakkor Székely-
szenterzsébeten még egy derítőállo-
más is épült. Jelenleg azért szünetel a 
kivitelezés, mert jóváhagyásokat kell 
beszerezni, hogy átfúrhassanak a vas-
úti sínek, illetve az országút alatt. A 4,5 
millió lej értékű megvalósítás fi nanszí-
rozásáért az Országos Vidékfejlesztési 
Programban (PNDL) pályázott az ön-
kormányzat, ám a rossz tervek szám-
talanszor akadályozták a haladást 
– tudtuk meg. A projekt kilencven szá-
zaléka egyébként mostanra megvaló-
sult, a gerincvezetékre saját költségen 
kell majd csatlakozniuk a lakóknak. 
Emellett folyamatban van egy ravata-
lozó megépítése Székelyszenterzsébe-

ten – helyi forrásokból, illetve Hargita 
Megye Tanácsának támogatásával 
–, ugyanakkor hamarosan a kivilá-
gított, öltözővel ellátott futballpálya 
kivitelezése is befejeződik itt. Továbbá 
terveket készítettek arra, hogy térkő-
vel kirakott járda épülhessen a főút 
egyik oldalán – összesen 3,1 kilométer 
hosszan – Újszékelyen, illetve Alsó-
boldogfalván. Ez sem volt egyszerű, 
hiszen előzetesen telekkönyveztetni 
kellett a nyomvonalat, külön egyeztet-
ve a gazdákkal, akiknek a papírforma 
szerint belógott a területe az érintett 
részre. A nehézségek ellenére úgy tű-

nik, hogy idén elkezdődhet a munka. 
A felsoroltakon kívül az elképzelések 
között szerepel még egy műfüves fo-
cipálya megépítése Újszékelyen – en-
nek fi nanszírozására már nyertek is 
egy pályázatot. Zajlik ugyanakkor az 
utcák telekkönyveztetése, ami előfel-
tétele annak, hogy a későbbiekben 
pályázhassanak a leaszfaltozásukért. 
Egyébként modernizálni szeretnék az 
Alsóboldogfalva és Székelyszenter-
zsébet, valamint az Újszékely és Fiat-
falva közötti községi utakat is. Utóbbi 
esetben már terítettek is le aszfaltot, de 
kimaradt egy szakasz.

Újszékelyen talán a legnagyobb gond a szakemberhiány
• A szakemberhiány, a folyton cserélődő munkatársak és 
a szociális gondok is nehezítik az Újszékelyi Polgármesteri 
Hivatal munkáját, ahol pályázva és a megyei önkormány-
zati intézmények segítségét kérve igyekeznek fejleszteni. 
Jelenleg ravatalozót építenek Székelyszenterzsébeten, 
folyamatban van a szennyvízhálózati rendszer kiépítése, 
de járdák kialakítását is tervezik.

A tetőzet megépítése következik 
a székelyszenterzsébeti ravatalozónál
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