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A Kárpát-medencei Óvoda-
fejlesztési Program részeként 
épült meg Gyergyószentmikló-
son, a város felszegi részében 
az az óvoda, amelyet szom-
baton avattak fel. A Munkás 
Szent József Plébániához 
tartozó óvodát Kovács Gergely 
érsek áldotta meg.

 » GERGELY IMRE

„I sten háza, Isten szolgájá-
nak otthona és az óvoda 
egy ügyet szolgál: kö-

zösen összefogva tudjuk segíteni 
a ránk bízottakat, hogy Istennek 
kedves, népünknek bátor, hősies, 
őszinte és hűséges tagjaivá válhas-
sanak” – fogalmazott szombaton 
Portik Hegyi Kelemen főesperes, 
plébános Gyergyószentmiklós fel-
szegi részén a Kárpát-medencei 
Óvodafejlesztési Program kere-
tében megépült óvoda avatásán 
elhangzott ünnepi beszédében. 
Vázolva az új oktatási intézmény 
létrejöttének körülményeit, a ren-
geteg munkát, ami révén megva-
lósulhatott az óvoda, a főesperes 
köszönetet mondott Magyarország 
kormányának, amely 32 millió fo-
rinttal támogatta a beruházást.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Kétszintes, tízszobás, ötven sze-
mély elszállásolására alkalmas, 

kápolnával is rendelkező ifj úsági 
ház épül a Hargita megyei Szelter-
szen, amelynek tulajdonosa a 
gyula fehérvári főegyházmegyei 
hatóság, üzemeltetője pedig a fő-
egyházmegyei ifj úsági főlelkészség 
lesz. A projekt megálmodója maga 
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség 
egyházi és nemzetiségi kapcsola-
tokért felelős államtitkára volt, aki 
már 2018-ban a magyar állam támo-
gatásáról biztosította az egyházat – 
fejtette ki Tamás Huba, a székelyud-
varhelyi Kis Szent Teréz Plébánia 
kisegítő lelkésze, hozzátéve, a se-
gítséget a pálos rend közreműködé-
sével kaphatták meg. Mint mondta, 

AZ ANYAORSZÁG FELKAROLTA A FOGARASY MIHÁLY GIMNÁZIUM EGYHÁZI TULAJDONBAN LEVŐ, PATINÁS ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSÁT IS

Óvoda magyar kormánytámogatással Gyergyóban

Ünnepi szalagvágás. Az óvodába 24 gyerek jár, ősztől szeretnének egy napközis csoportot is elindítani

A falak már állnak. Kápolnával is rendelkező ifjúsági ház épül a Hargita megyei Szelterszen

 » „Az itt felnö-
vekvő nemzedék 
napról napra 
gyarapodjék 
minden hasznos 
ismeretben, erő-
södjön a Jóisten-
be vetett hitében 
és minden ember 
iránti szeretet-
ben” – mondta 
az érsek.

 » Soltész 
Miklós lap-
családunknak 
elmondta, hogy 
Magyarország 
kormánya elő-
ször 150 millió 
forinttal támo-
gatta a projek-
tet, amiből az 
építkezéshez 
szükséges telket 
lehetett megvá-
sárolni, valamint 
a tervek és egyéb 
dokumentációk 
is elkészülhet-
tek. A folytatás-
hoz most 305 
millió forintot 
biztosítanak.

Az ünnepi alkalomból Kovács Ger-
gely érsek mutatott be ünnepi szent-
misét. „Az itt felnövekvő nemzedék 
napról napra gyarapodjék minden 
hasznos ismeretben, erősödjön a 
Jóistenbe vetett hitében és minden 
ember iránti szeretetben szüleik és 
mindannyiunk örömére” – hangzot-
tak az érsek szavai. Magyarország 
kormányát az ünnepségen Soltész 
Miklós, a Miniszterelnökség egyházi 
és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 

államtitkára képviselte, aki itt jelen-
tette be, hogy Kovács Gergely érsek 
eredményesen tárgyalt Budapesten, 
és ennek köszönhetően teljes felújí-
tásra kap támogatást a gyergyószent-
miklósi Fogarasy Mihály Gimnázium 
patinás épülete, amely a római ka-
tolikus egyház tulajdonában van. 1 
milliárd 30 millió forintot fordítanak 
arra, hogy itt a fi atalok méltó körül-
mények között tanulhassanak, és a 
pedagógusok – akiken nagyon sok 

múlik – szintén méltó körülmények 
közt dolgozhassanak. Soltész Miklós 
elmondta, hogy a Kárpát-medencei 
Óvodafejlesztési Program révén 850-
nél több óvoda újult meg, bővült vagy 
épült. Ezek segítenek abban, hogy 
a gyerekek Felvidéken, Kárpátalján, 
Erdélyben, Délvidéken és Horvátor-
szágban megőrizhessék magyarsá-
gukat, és ahol ezek a fejlesztések az 
egyházakon keresztül történtek, ott 
a kereszténység megőrzését is segí-
tik. Az államtitkár rámutatott, ma a 
gyerekeket sokféle módon próbálják 
befolyásolni, megváltoztatni a gon-
dolkodásukat, el akarják venni tőlük 
a hitet és az erkölcsi tanításokat. A 
magyar kormány által folyósított tá-
mogatás és az azt megtöltő tartalom 
választ tud erre adni.

Az eseményen felszólalt még Bar-
ti Tihamér, az RMDSZ gyergyószéki 
szervezetének elnöke és Csergő Tibor 
András, Gyergyószentmiklós polgár-
mestere, valamint Csibi Zsuzsánna, 
a Kós Károly-iskolához tartozó óvoda 
igazgatója is. Csibi Zsuzsannától meg-
tudtuk, a most felavatott intézménybe 
24 gyerek jár, ősztől szeretnének egy 
napközis csoportot is elindítani, de 
tipegőcsoport indításán és alternatív 
oktatáson is gondolkodnak. A nép-
viseletbe öltözött gyerekek szavalatai 
után történt meg a szalagvágás, majd 
az érsek megszentelte az új óvodát. 

ennek köszönhetően a helyszín kivá-
lasztása után megvásárolhatták a tel-
ket a Szent Gellért Alapítványtól, va-
lamint egy magánszemélytől, így idén 
el is kezdődhetett az építkezés. Mára a 
majdani létesítmény falai is láthatók. 
A lelkész hangsúlyozta, az ifj úsági 
ház az áldott találkozások helyszí-
ne kell hogy legyen, ahol örömüket, 
szomorúságukat és nehézségeiket is 
megoszthatják a fi atalok, ahol báto-
ríthatják egymást és a jövőbe tekinte-
nek. Itt védelmet kell találniuk a nem 
keresztény értékeket támogató ideoló-
giák elől. Tamás Huba azt is elárulta, 
hogy a pálos atyák kérésére Boldog 
Özséb lesz a hely védőszentje.

Ki kell állni a hitünkért
A magyar kormány újabb összeggel 
támogatja az ifj úsági ház megvaló-

sítását, így folytatódhat az építkezés 
– hozta el a jó hírt Soltész Miklós. 
Az államtitkár azt kérte a fi ataloktól, 
hogy a nyaralások, szerelmek, ba-
rátságok, találkozások mellett a ke-
resztény értékek helyszíne is legyen a 
létesítmény, ahol felkészülhetnek az 
életben jelentkező veszélyekre, meg-
tanulhatják, miként állhatnak ki a hi-
tükért. Mindig jusson eszükbe néhai 
II. János Pál pápa egykori kijelentése: 
„legyetek az ellentmondás jelei.”

Soltész Miklós lapcsaládunknak 
elmondta, hogy Magyarország kor-
mánya először 150 millió forinttal 
támogatta a projektet, amiből az 
építkezéshez szükséges telket lehe-
tett megvásárolni, valamint a tervek 
és egyéb dokumentációk is elkészül-
hettek. A már elkezdett megvalósítás 
folytatásához most 305 millió forintot 
biztosítanak. „Az erdélyi katolikus 
ifj úságnak ugyan több olyan helyszí-
ne volt, ahol tudnak találkozni, de 
ilyen nem, ami teljesen az övék, ami 
teljesen a lelkigyakorlatokat, a közös-
ségépítést és az ifj úsági vezetőképzést 
szolgálhatja” – mondta az államtit-
kár. Külön kiemelte a helyszín gyö-
nyörű adottságait, valamint azt, hogy 
a létesítmény szomszédságában van 
a Szent Gellért Rehabilitációs és Rek-
reációs Ház, ahol gyakran jelen van-
nak fogyatékkal élő fi atalok is. Utóbbi 
azért fontos, mert így az egészséges 
fi atalok találkozhatnak társaikkal, ez 
pedig jelentősen hozzájárul a nevelé-
sükhöz, fejlődésükhöz. „Szent Gellért 
itt találkozik Boldog Özsébbel, akik a 
magyar kereszténység meghatározó 
alakjai” – fogalmazott Soltész Mik-

lós. Hozzátette, új lendületet kapott 
a Gyulafehérvári Főegyházmegye, 
amely maximálisan támogatja a célt. 
Az államtitkár biztos benne, hogy az 
egyházmegye egész közösségének ja-
vát fogja szolgálni az új ifj úsági ház.

A megerősödés helye
Kovács Gergely érsek az eseményen 
rámutatott, az épület akkor igazán 
értékes, ha sikerül megtölteni azt 
élettel, erre pedig megvan a remény, 
hiszen már az ünneplésre is számos 
pap és fi atal jött el. Úgy érzi ő is, hogy 
az ifj úsági ház a megerősödés helye 
kell hogy legyen, ami segít megma-
radni a jó úton. Borboly Csaba, a 
Hargita megyei önkormányzat elnöke 
kijelentette, hogy a hit az, ami köze-
lebb tudja hozni egymáshoz a fi a-
talokat, ezért is fontos a beruházás. 
Hozzátette, intézményük is támogatja 
megvalósítást. Az épületet tervező 
Bogos Ernő arról beszélt, hogy a hely 
szellemének megfelelően igyekezett 
elhelyezni az ifj úsági házat, amelyet 
minőségi alapanyagokból kell felépí-
teni. Az esemény végén az érsek Isten 
áldását kérte a már elvégzett és a még 
hátralévő munkálatokra.

Támogatókat várnak
Az eseményen elhangzott, az álom 
megvalósításához további támoga-
tásra van szükség a közösség részé-
ről, ezért tíz lej értékű cserépjegyeket 
fognak árusítani, az adományozók 
neve pedig fel fog kerülni a cserepek-
re. Adományozni a fi f.ma honlapon 
lehet, vagy személyesen Csíkszeredá-
ban a Petőfi  utca 55. szám alatt.
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A hit és a megerősödés helyszíne: találkozóhely épül a fi ataloknak




