
Jó tudni
A székelyudvarhelyi Budvár 
lakótelepen három szociális 
tömbházban laknak romák, 
tulajdonképpen ez a legnagyobb 
romatelep a városban. A szoci-
ális tömbházak melletti épület 
(fényképünkön) földszintjén 
működik a városi hajléktalan-
szálló, illetve a Budvár Szociális 
Központ. A Norvég Alapból csak 
a szociális központ helyiségeit 
újítják fel. A Norvég Alap egy 
pénzügyi alap, amelyet az Euró-
pai Unió fejletlenebb tagorszá-
gának társadalmi és gazdasági 
fejlesztésére hoztak létre és 
tartanak fenn. 
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Norvég pénz Székelyudvarhelyre
Átfogó felzárkóztatási program azoknak, akiknek segítségre van szükségük
• A társadalom perifé-
riájára szorult, alacsony 
jövedelmű és hátrá-
nyos helyzetű gyerme-
keket és családokat 
hivatott támogatni a 
Gyulafehérvári Caritas 
katolikus szervezet és 
Székelyudvarhely váro-
sának közös projektje: 
a Norvég Alapból támo-
gatott kezdeményezés 
révén megújul a Budvár 
Szociális Központ, ahol 
az érintettek minden 
korosztályának se-
gítséget, támogatást 
nyújtanak.

K O V Á C S  E S Z T E R

Többrétű, összesen 26 hónapos 
a Mindenki mindenkiért nevű 
projekt, amely Székelyudvar-

hely város támogatásával, a Gyula-
fehérvári Caritas szociális gondozási 
ágazatának szervezésében, de az 

érintettek, azaz a Budvár Ro-
ma Egyesület bevonásával 
valósul meg. Az összesen 470 
ezer eurós program összetett, 
célja, hogy szociális, medi-
kális, szocio-edukációs és 
foglalkoztatási tevékenységek 
segítségével támogassa az 

alacsonyabb jövedelmű csalá-
dok gyermekeit, hogy iskolában ma-
radhassanak, a szakképesítés nélküli 
felnőtteket pedig abban, hogy kom-
petenciaigazolást szerezhessenek és 
munkába állhassanak – ecsetelte a 

projektismertetőn Vetési Nándor, a 
Gyulafehérvári Caritas szociális gon-
dozási ágazatának udvarhelyszéki 
koordinátora.

Az érti igazán, aki benne van

„Elég hosszú út újabb mérföldköve ez 
a projekt, hiszen a Caritas mintegy tíz 
éve dolgozik a mélyszegénységben 
élők felzárkóztatása érdekében Szé-
kelyudvarhelyen, és ebben a törekvé-
sében partner volt a mindenkori helyi 
városvezetés” – hangsúlyozta Lu-
descher László ágazati igazgató. Kép-
letesen kifejtette, a hátrányos helyze-
tűek és a romák helyzete olyan, mint 
a foci: mindenkinek van véleménye 
róla, de csupán azok értik igazán a 
problémát, akik az érintett közössé-
gekkel dolgoznak. „A roma közös-
séggel együtt és nem a fejük felett 
kell dolgozni. A csíksomlyói tűzeset 
(január 7-én húsz lakás vált a lángok 

martalékává) ugyanis rávilágított ar-
ra, hogy rengeteg nehéz sorsú ember 
él közöttünk. Noha ők is felelősek a 
sorsukért, de segítségre is szükségük 
van ahhoz, hogy a közösség tagjai 
lehessenek” – magyarázta az illeté-
kes. Pálfi  Kinga, Székelyudvarhely 
alpolgármestere szerint óriási lehető-
ség rejlik a város és a civil szféra ezen 
összefogásában, hiszen alkalmat ad 
arra, hogy a többségi társadalom ne 
az előítéletekre alapozzon, a külön-
bözőségek mellett is egy közösséggé 
formálódjon.

Egyébként Székelyudvarhely vá-
rosa a kilencvenes évek végén hozta 
létre a Budvár-negyedben működő 
szociális központot, a Gyulafehér-
vári Caritas nyolc éve végez oktatási 
és felzárkóztatási tevékenységet a 
Budvár utcai első tömbházban lévő 
létesítménynél. Az intézményben je-
lenleg háromfős személyzet foglalko-
zik a gyerekekkel, de a tervek szerint 

mindez bővülni fog. A projekt része-
ként ugyanis korai fejlesztőközpontot 
hoznak létre, ahol nemcsak a kisgye-
rekes családokat, hanem a várandós 
anyákat is fogadják: a cél higiénés, 
táplálkozási és egészségügyi tanács-
adásban részesíteni az érintetteket. 
„Ezek az édesanyák nagyon fi atalok, 
sokszor túl korán és teljesen felkészü-
letlenül kerülnek ebbe a helyzetbe. 
Ezért fontos még a gyermekük meg-
születése előtt bevonni őket a fejlesz-
tőközpont tevékenységébe” – sorolta 
Vetési Nándor. A program kedvezmé-
nyezettjei nemcsak a Budvár-negyedi 
romák, hanem a város bármely pont-
ján élő, segítségre szoruló gyermek 
vagy család. Mindezen túl lesz szoci-
ális mosoda is a budvári központnál, 
a tisztálkodási és mosási lehetőség 
mellett a létesítményben munkalehe-
tőség is lesz a helybélieknek, sorolta 
Vass Orsolya, a Mindenki minden-
kiért nevű projekt vezetője. A felnőt-

teket kompetenciaképzéssel várják 
majd, ahol tanúsítványt kapnak, de 
a központ a munkaerőpiacon való 
elhelyezkedésben is segít az érintet-
teknek. Lesz ugyanakkor időszakos 
helyszíni egészségügyi szűrés is, eb-
ben a városi kórház működik közre: a 
vizsgálatokon diagnosztizált betegek 
további kezelésében pedig ismét segí-
tenek a központ munkatársai. A pro-
jekt részeként ugyanakkor felújítják 
és újraindítják a szociális központ-
ban valamikor működött háziorvosi 
rendelőt is. A szociális központ teljes 
felújítására is sor kerül, ám a projekt 
legelső konkrét lépése a március 1-jén 
rajtoló, az iskolaelhagyást csökken-
teni hivatott program, árulta el Vass 
Orsolya. Ennek a munkanevén „zse-
tonprogramnak” nevezett kezdemé-
nyezésnek a lényege, hogy a mély-
szegénységben élő gyerekek iskolai 
jelenlétét napi szinten követik, a ki-
tartóan iskolába járókat pedig kirán-
dulásokkal jutalmazzák majd a tanév 
végén. A projektben továbbá kisebb 
rendezvények, szakmai konferenciák 
is szerepelnek, illetve általa létrejön a 
Budvár-negyed első játszótere is.

Ennek a tömbháznak 
a földszintjén működik a városi 
hajléktalanszálló, illetve 
a Budvár Szociális Központ

▾  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

A z Érted Talks nevű sorozat ese-
ményének házigazdájaként B. 

Szabó Zsolt elmondta, szeretné, ha a 
sokak által érzékenynek tartott téma 
inkább érdekessé válna. „Két alapvető 
trendről beszélhetünk. Az egyik a po-
litikai korrektség térhódítása, amely 
szerintem nem minden esetben jó. 
Abban az esetben nem jó, ha lehetet-
lenné teszi a különböző problémákról 
való vitát és őszinte beszédet. Máso-
dik a közösségi médiában burjánzó 
idegenellenesség és gyűlöletbeszéd. 
A közösségi média ezt a jelenséget 

felerősítette, sokkal felszabadultab-
ban nyilvánulnak meg az emberek 
akkor, ha a számítógép mögül teszik 
ezt” – fejtette ki véleményét Kiss Ta-
más szociológus, kisebbségkutató. 
Ugyanis a kolozsvári szakember sze-
rint lebomlanak a korlátok a közösségi 
médiában, de ezzel szemben a politi-
kai korrektség új korlátokat ad. Ennek 
eredményeképp vagy nem tudunk be-
szélni bizonyos témákról, vagy pedig 
gyűlöletbeszédet generálunk. 

Kiss Tamás kisebbségkutató sze-
rint mindenfajta integrációs stratégi-

ának az kell legyen a kezdete, hogy 
megkérdezzük a helyi roma elitet: ha 
ebből a jelenlegi, már-már kasztsze-
rű állapotból kikerültek, azt milyen 
stratégiákon keresztül teszik. Sze-
retnének kisebbséget építeni, mint 
az erdélyi magyarok, vagy inkább 
integrálódni, asszimilálódni. Az er-
re adott válaszok településenként 
függenek attól, hogy milyen intéz-
mények vannak jelen. Itt kiemelte a 
szakember a neoprotestáns egyházak 
szerepét, melyek egyfajta közösségi 
inkubátorházakként működnek. A 
szociológus úgy véli, hogy bizonyos 
szempontból egy határponthoz ér-
keztünk. Volt egyfajta konfl iktus-
mentes együttélési modell, ez azon-
ban alá-fölé rendeltségen alapult. Ezt 
etnikai kasztrendszernek nevezzük, 

amellyel a legfőbb probléma az, hogy 
nem tartható fenn. Ennek több oka is 
van. Egyrészt ideológiai okok miatt, 
hiszen az emberi jogoknak, egyen-
lőségnek van egy térnyerése, amely 
helyi roma aktorok cselekvési stra-
tégiáját is meghatározza. Másrészt 
strukturálisan sem tartható fenn. A 
székelyföldi vagy partiumi falvak-
ban azok a mezőgazdasági tevékeny-
ségek felbomlottak, ahol a romák 
napszámosok, a nem romák pedig a 
munkaadóik voltak. Ezen gazdasági 
viszonyok nélkül pedig értelmetlen 
fenntartani az alá-fölé rendeltségi 
viszonyt, és egy új, az egyenlőségre 
alapuló együttélési modelleket kelle-
ne találnunk.

András Lóránd romaügyi koordi-
nátor úgy véli, hatalmas lehetőség 

van a kezükben, ugyanis a január 
7-ei csíksomlyói tűzeset – amely-
ben több százan váltak hajléktalan-
ná – rávilágított egy kényelmetlen 
kérdésre: olyan rendszerszintű hiá-
nyosságok vannak, amivel 
nem tudnak mit kezdeni, 
de felhívta a fi gyelmüket 
arra, hogy lehet másképp 
is. „Hatalmas szolidaritás-
nak lehettünk tanúi, azon-
ban most úgy tűnik, hogy 
ez »lennebb ült«, kevesebb 
az adomány, kevesebb az 
önkéntes, és kevesebb az 
együttérzés is. Jelenleg 126 ember él 
a csíkszeredai Erőss Zsolt Arénában 
ideiglenesen elszállásolva. Mind-
annyiukra jellemző a hatalmas bi-
zonytalanság”. (Simó Helga)

Lehetséges megoldásokról értekeztek a csíksomlyói tűzeset apropóján
• A mélyszegénység, szegregáció, tudatosítás, rasz-
szizmus témaköreit járták körül az É rted Talks című 
online beszélgetéssorozat hétfő esti adásában a csík-
somlyói tűzeset apropóján.




