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Orvoslakások  a magyar jövőért
Magyarország Kormánya fi nanszírozta a borszéki beruházást
• Két, minden igényt 
kielégítő lakás várja 
festői környezetben, 
Borszéken azokat az 
orvosokat, akik a jövő-
ben megnyíló kezelő-
központban dolgoznak 
majd, illetve háziorvos-
ként a helyiek egész-
ségügyi ellátását 
biztosítják. A Magyar-
ország Kormányának 
finanszírozásával épült 
lakásokat pénteken 
adták át ünnepélyesen.

GERGELY IMRE

„Nagyon fontos, hogy a beteg magyar 
embereket azonos nemzetiségű or-

vosok kezeljék, akik megértik 
a panaszaikat, érzéseiket. Ez 
csak úgy lehetséges, ha a ma-
gyar orvostársadalom meg-
marad Erdélyben. Ez az egyik 
célja az ilyen lakások építé-
sének” – mondta az átadási 

ünnepségen felszólaló Potápi 
Árpád János. A Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtit-
kára kifejtette, 2013-ban, amikor az 

első ilyen építkezésről döntöttek, azt 
a célt fogalmazták meg, hogy ezek-
kel hozzájáruljanak ahhoz, hogy az 
erdélyi értelmiség a szülőföldjén ma-
radjon, hogy az elvándorlást megál-
líthassák. Egyúttal hozzátette, bízik 
abban, hogy a Kárpát-medence egyik 
legszebb helyén, Borszéken és annak 
is egyik legszebb fekvésű pontján 
található, a 21. századi igényeknek 
megfelelő lakások vonzani fogják ide 
az orvosokat, akik a fürdőközpont 
és a közösség életében is tevékenyen 
fognak részt venni. Reméli, olyan csa-

ládok költöznek majd ide, akik hosszú 
távon is itt képzelik el a jövőjüket, 
gyerekeiket is itt fogják felnevelni, 
mert magyar jövőről Erdélyben csak 
akkor lehet szó, ha magyar gyerekek-
ről, fi atalokról beszélhetünk. 

Tizennyolc lakást építettek

Mik József polgármester különösen 
örült a lakások átadásának, hiszen 
immár valóban belátható közelség-
ben van a 10 éve épülő kezelőközpont 
befejezése, ahová orvosok kellenek, 

és ezeket a szakembereket immár 
van hova hívniuk. Az eseményen 
Vass Levente, a beruházást megva-
lósító Studium Prospero Alapítvány 
ügyvezető elnöke, romániai egész-
ségügyi államtitkár hangsúlyozta, az 
első Fidesz-kormány hivatalba lépése 
óta már a 18. épületet adhatták át, 
és folyamatban vannak újabbak is, 
Nyárádszeredában és Marosszent-
györgyön készülnek újabb orvosla-
kások. Leszögezte, bízik abban, hogy 
a következő öt évben további tíznek 

is leteszik az alapkövét. Potápi Ár-
pád János más fontos tényezőkre is 
felhívta a fi gyelmet: azzal, hogy Vass 
Levente a tavaly őszi választáson ta-
núsított nemzeti összefogásnak kö-
szönhetően romániai egészségügyi 
államtitkár lett, ez is erősíti a két 
ország közötti együttműködést, illet-
ve a közösen elindított folyamatot. 
Figyelmeztetett a koronavírus elleni 
oltás fontosságára, hiszen – mint 
mondta – csak akkor találkozhatnak 
rokonok, barátok, testvértelepülések, 
ha az emberek nagy számban élnek 
az oltás lehetőségével.A Kárpátok utca 1700 négyzet-

méteres telkén kétszintes 
ingatlant építettek. Az alsó 
szinten egy háromszobás, 
a felső szinten pedig egy 
négyszobás lakást alakítottak ki
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Az emlékműavatással egybekötött 
ünnepségen a szövetség Szent 

György-kitüntetéssel jutalmazta Po-
tápi Árpád Jánost, Magyarország 
Miniszterelnökségének nemzetpoliti-
kai államtitkárát, valamint Szatmári 
Szilárd csíkszeredai lelkipásztort. Az 
erdélyi cserkészmozgalom az 1989-

es rendszerváltást követően, 
az első romániai ifj úsági és 
civil szervezetként alakult 
újjá. Csíkszeredában egy 
országos szervezet létreho-
zását határozta el néhány 
lelkes cserkész, akik 1990. 

május 15–24. között hívták ösz-
sze a Romániai Magyar Cserkészszö-
vetség (RMCSSZ) alapító közgyűlését  
Gyergyószárhegyen. Napra pontosan 
31 évvel ezelőtt alakult újra Románi-
ában a magyar cserkészszövetség, a 
koronavírus-világjárvány miatt azon-
ban egy évvel csúsztatni kellett a jubi-
leumi ünnepséget.

A Gyergyószárhegyen emlékmű-
avatással egybekötött ünnepségen 
Bálint Lajos Lóránt, az RMCSSZ elnö-
ke röviden összefoglalta a szövetség 
30 éves történetét, és kihangsúlyozta, 
hogy a folyamatos nevelői munkának 
és az önnevelésnek köszönhetően egy-
re több fi atal vállal vezetői szerepet a 
cserkészmozgalomban, mint ahogy 
az élet minden területén. „Tudjuk, 
érezzük, hogy számíthatunk a ma-
gyar állam odafi gyelő, gondoskodó 
támogatására” – hangsúlyozta Bálint 
Lajos Lóránt, aki megköszönte a támo-
gatásokat, valamint Gyergyószárhegy 
község lakóinak, hogy helyet adtak a 
cserkészek emlékművének. Danguly 
Ervin, Gyergyószárhegy polgármes-
tere örömét és háláját fejezte ki azzal 
kapcsolatban, hogy 30 évvel ezelőtt 
Gyergyószárhegyen tartották a Romá-
niai Magyar Cserkészszövetség alapító 
ülését, és hogy most az eltelt idősza-
kot szintén a településen koronázzák 
meg az emlékműállítással. Borboly 
Csaba, Hargita Megye Tanácsának el-
nöke megköszönte az elmúlt 30 évnyi 
cserkészi munkát, és a megyei tanács 

további támogatásáról biztosította a 
szövetséget az újraindítás évében is. 

„Gondozzuk a haza szent tüzét”

Potápi Árpád János, a Miniszterel-
nökség nemzetpolitikai államtitkára 
ünnepi beszédét gróf Teleki Pál mi-
niszterelnök, főcserkész szavaival in-
dította: „Gondozzuk a haza szent tüzét 
nemzedékről nemzedékre, és próbál-

juk azt gyarapítani. A múltból így lesz 
jelen, a jelenből pedig jövő.” A magyar 
cserkészmozgalom célja volt a husza-
dik és huszonegyedik században is 
egy olyan társadalom létrehozása, 
amely elkötelezett, felelősségteljes 
emberekből áll, életre való fi atalokat 
nevel a hazának, és mindezt teszik 
úgy, hogy megóvják környezetüket, 
fi gyeljenek oda a nemzetük jóllétére 
és fejlődésére, és mindvégig őrizzék 
meg keresztény hitüket – fejtette ki az 
államtitkár. „Cserkészetről beszélni 
itt, a Kárpát-medencében számunkra 
egyet jelent az istenhitről és a ma-
gyarság megóvásáról beszélni, hiszen 
a cserkészvezetők és a cserkészek is 
egymás között ezt a gondolatiságot 
adják tovább, és ezt köszönjük nekik. 
A magyar cserkészet célja, hogy meg-
őrizzék a magyar hazát, magyar gon-
dolatot, a magyar nyelvet, kultúrát 
és identitást, egyúttal a társadalom 
számára felelős, példamutató és áldo-
zatkész polgárokat nevelni, akár itt Er-
délyben, akár a Kárpát-medencében, 
akár a diaszpórában, vagy bárhol a 
világon, ahol magyarok élnek” – fo-
galmazott Potápi.

Az ünnepi felszólalásokat köve-
tően leplezték le a Romániai Magyar 

Cserkészszövetség újraalakulásának 
30. évfordulójára készített emlékmű-
vet. Ennek legfontosabb elemei négy 
kopjafa, melyeket 1995, 2000, 2005 és 
2010-ben cserkészcsapatok adomá-
nyoztak a cserkészszövetségnek. Az 
emlékmű talapzata mészkő és gránit 
kompozícióból áll, és mielőtt kihe-
lyezték volna, egy időkapszulát rejtet-
tek el alatta. Mindezek mellett Szent 
György-kitüntetéssel jutalmazta a 
Romániai Magyar Cserkészszövetség 
Potápi Árpád János államtitkárt, va-
lamint Szatmári Szilárd csíkszeredai 
lelkipásztort az évek során nyújtott tá-
mogatásukért. Az ünnepségen továb-
bi díjakat is átadtak, majd a jubileumi 
megemlékezés a magyar és a székely 
himnusz eléneklésével zárult. A Szent 
György-kitüntetést olyan személyisé-
geknek vagy intézményeknek adják 
ötévente, akik jelentős segítséget nyúj-
tottak a romániai magyar cserkész-
mozgalomnak. A Romániai Magyar 
Cserkészszövetség 153 bejegyzett csa-
patából 53 működik aktívan. Ezek a 
csapatok 2543 aktív tagot számlálnak. 
Az ünnepségen jelen volt Brendus 
Réka, a Miniszterelnökség Nemzet-
politikai Államtitkárságának főosz-
tályvezetője is. 

Szalagvágás

Az ünnepélyes szalagvágást 
Potápi Árpád János, a Miniszterel-
nökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára, Brendus Réka, a Mi-
niszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkárságának főosztályve-
zetője, Tóth László, Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusának 
vezetője, Bende Sándor parla-
menti képviselő, Barti Tihamér, az 
RMDSZ Gyergyó Területi Szerve-
zetének elnöke, Mik József, Bor-
szék polgármestere, Jakab István, 
a Studium Prospero Alapítvány 
támogatója, Varga László, a Ma-
rosvásárhelyi Magyar Diákszö-
vetség elnöke és Vass Levente, 
a Studium Prospero Alapítvány 
ügyvezető elnöke, egészségügyi 
államtitkár végezték.

Emlékműállítással ünnepelt a Romániai Magyar Cserkészszövetség
• Fennállásának 30 éves jubileumi ünnepségét tartotta szombaton a Romániai Ma-
gyar Cserkészszövetség Gyergyószárhegyen. 
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