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 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Ifj úsági ház létrehozását támogatja 
a magyar kormány a Hargita me-

gyei Homoródalmáson, valamint a 
székelyderzsi népiskola épületének 
rendbetételét és különböző prog-
ramok megszervezését is ösztönzi 
anyagilag – jelentette be tegnap 
Székelyderzsben Soltész Miklós, 
a Miniszterelnökség egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért fele-
lős államtitkára. Demeter Sándor 
Lóránd unitárius lelkész és István 
Adrián székelyderzsi polgármester 

köszöntötte Soltész Miklóst. Orbán 
Árpád, a helyi unitárius presbité-
rium tagja megköszönte a magyar 
kormány mindenkori támogatá-
sát, mint mondta, a település Szé-
kelyföld egyik kapuja, itt tudják 
bemutatni a magyar közösséget 
a más vidékekről érkezőknek. Az 
egyházi és egyéb külhoni beruhá-
zások támogatásával a magyar kor-
mány a magyarság megőrzésében 
és továbbadásában, valamint az 
eleink által ránk hagyott erkölcsi, 
keresztény tanítás átörökítésében 
vállal szerepet – jelentette ki Sol-

tész Miklós, aki gratulált a helyi 
vezetőknek a székelyderzsi unitári-
us erődtemplom felújításáért. Mint 
mondta, fontos számukra, hogy az 
unitárius közösségek összefogják 
az időseket és a fiatalokat, éppen 
ezért tavaly úgy döntött a kormány, 
hogy 450 millió forinttal fogja segí-
teni egy homoródalmási ifjúsági és 
konferencia-központ létrehozását. 
Soltész bejelentette, hogy a magyar 
kormány idei döntése alapján to-
vábbi 15 millió forintos támogatást 
biztosít a székelyderzsi unitárius 
közösség számára fejlesztési célok-

ra. Demeter Sándor Lóránd a segít-
séget megköszönve rámutatott: az 
összegből a helyi népiskola épüle-
tét szeretnék rendbe hozni, ugyan-
akkor gyülekezeti, közösségi prog-
ramokat is szerveznének. Soltész 
Miklós a járványügyi óvintézkedé-
sek betartására kért mindenkit, hi-
szen ez a záloga annak, hogy újra 
megvalósulhassanak a közösségi 
találkozók. Arra biztatott minden-
kit, hogy bátran oltassák be magu-
kat a koronavírus elleni vakcinával, 
hiszen fontos a közösségi felelős-
ségvállalás a járványhelyzetben.

Udvarhelyszéki közösségi beruházásokat támogat a magyar kormány

 » A magyar 
kormány idei 
döntése alap-
ján 15 millió 
forintos támo-
gatást biztosít 
a székelyderzsi 
unitárius közös-
ség számára.

Adományban részesültek a 
csíksomlyói tűzvész káro-
sultjai, a főként egészségügyi 
fogyóanyagokból álló két 
kisbusznyi segélyszállítmányt 
a magyar belügyminisztérium 
társadalmi felzárkóztatásért 
és esélyteremtésért felelős fő-
munkatársai adták át tegnap 
az Erőss Zsolt Arénában. A 
szakemberek a kézzelfogható 
segítség mellett a romakér-
désben szerzett tapasztala-
taikat, tudásukat is felaján-
lották a helyzet rendezése 
érdekében.

 » ISZLAI KATALIN

S egélyszállítmányt hoztak teg-
nap a csíksomlyói tűzvész 
károsultjai számára Magyar-

ország Belügyminisztériumának 
társadalmi felzárkóztatásért és 
esélyteremtésért felelős főmunka-
társai, akik a Gyulafehérvári Cari-
tas meghívására érkeztek Csíksze-
redába. Január 7-én gyulladt ki a 
hargitai megyeszékhelyen a Som-
lyó utcai romatelep, ennek követ-
keztében több száz személy vált 
hajléktalanná. A szerencsétlen-
séget követően 261 személyt ide-
iglenesen az Erőss Zsolt Arénába 
szállásoltak el, két héttel ezelőtt 
azonban többen úgy döntöttek, 
hogy visszaköltöznek a Somlyó 

utca 33-ba. Jelenleg 126 személy 
tartózkodik továbbra is a sport-
csarnokban. Langerné Victor Kata-
lin helyettes államtitkár és Sztojka 
Attila, a társadalmi esélyteremtési 
főigazgatóság főigazgatója az aré-
nába látogattak, ahol átadták azt 
a főleg egészségügyi fogyóanya-
gokból álló két kisbusznyi segély-
szállítmányt, amelyet a Caritas és 
a csíkszeredai önkormányzat kéré-
sére állítottak össze. A sportcsar-

nokban tartott sajtótájékoztatón 
Korodi Attila csíkszeredai polgár-
mester és Borboly Csaba, a  Har-
gita Megyei Tanács elnöke köszö-
netet mondott az adományokért. 
Langerné Victor Katalin helyettes 
államtitkár elmondta, együttér-
zéssel érkeztek, magyar emberek-
ként magyar embereknek kíván-
nak segíteni. A segélyszállítmány 
többek között fertőtlenítőszereket, 
maszkokat, vérnyomás- és vércu-

ADOMÁNYOKKAL ÉS TAPASZTALATOKKAL IS SEGÍTENEK MAGYARORSZÁGIAK A KÁRVALLOTT CSÍKSOMLYÓI ROMÁKNAK 

Segélyszállítmányt kaptak a tűzkárosultak

Két kisbusznyi segélyszállítmány érkezett. Hosszú távon segítenének a romakérdés rendezésében
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kormérőket, kisgyerekek ellá-
tásához szükséges eszközöket 
tartalmazott, a tűzkárosultak 
kaptak még iskolai felszerelése-
ket, ágyneműket, törölközőket 
és babaruhákat, pelenkát. A lá-
togatás keretében a szakemberek 
tudásukat is igyekeztek átadni. 
„2010-ben a magyar kormány 
szemléletváltást hozott, amikor 
az addig elhallgatott romaprob-
lémára, szegénységre irányította 
a figyelmet. Anyagi támogatást is 
nyújtott, stratégia és intézkedési 
terv készült. Közösen, együtt, ro-
mák és nem romák, elindultunk 
egy megtervezett úton, amelyhez 
jelentős finanszírozást is kap-
tunk hazai és uniós forrásokból” 
– fejtette ki Langerné Victor Ka-
talin. Mint mondta, kisgyermek-
kortól egészen a felnőttkorig 
komplex módon közelítik meg a 
felzárkóztatást, amelynek része 
a foglalkoztatás, az egészségügy, 
a lakhatás, a gyermeknevelés és 
a kultúra is. Hogy mindez Szé-
kelyföldön is megvalósulhasson, 
szakmai megbeszélésekkel foly-
tatódott a program, a tegnapi 
találkozó nem egyszeri alkalom, 
hanem folyamatos együttműkö-
désben gondolkodnak a helyet-
tes államtitkár szerint. Sztojka 
Attila, a Társadalmi Esélyterem-
tési Főigazgatóság főigazgatója 
innovatív foglalkoztatási és kép-
zési programokkal kapcsolatos 
tudását adja át, Langerné Victor 
Katalin pedig főként az oktatás-
ról, illetve a roma nők foglalkoz-
tatásáról beszélt.

 » A látogatás 
keretében a 
szakemberek tu-
dásukat is igye-
keztek átadni.




