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• A Kárpát-medencei 
Óvodafejlesztési Prog-
ram részeként épült 
meg Gyergyószentmik-
lóson, a város felszegi 
részében az az óvoda, 
amelyet szombaton 
avattak fel. A Munkás 
Szent József Plébáni-
ához tartozó óvodát 
Kovács Gergely érsek 
áldotta meg.

GERGELY IMRE

„Az óvoda a Munkás Szent Jó-
zsef-templommal és plébániával al-
kot egy közös épületegyüttest. Isten 
háza, Isten szolgájának otthona és 
az óvoda egy ügyet szolgál: közösen 
összefogva tudjuk segíteni a ránk 
bízottakat, hogy Istennek kedves, 
népünknek bátor, hősies, őszinte 
és hűséges tagjaivá válhassanak” 
– fogalmazott ünnepi beszédében 
Portik Hegyi Kelemen főesperes, 
plébános. Vázolva az új oktatási 
intézmény létrejöttének körülmé-

nyeit, a rengeteg munkát, melynek 
révén megvalósulhatott az óvoda, 
a főesperes köszönetet mondott Ma-
gyarország Kormányának, amely 32 
millió forinttal támogatta a beruhá-
zást. Ez alkalomból Kovács Gergely 
érsek mutatott be ünnepi szentmi-
sét. „Az itt felnövekvő nemzedék 
napról napra gyarapodjék minden 
hasznos ismeretben, erősödjön a 
Jóistenbe vetett hitében és minden 

ember iránti szeretetben szüleik és 
mindannyiunk örömére” – hang-
zottak az érsek szavai.

Nagyívű bejelentés

Magyarország kormányát az ün-
nepségen Soltész Miklós, a Minisz-
terelnökség egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős államtitkára 
képviselte, aki itt jelentette be, hogy 

Kovács Gergely érsek eredménye-
sen tárgyalt Budapesten, és ennek 
köszönhetően teljes felújításra kap 
támogatást a gyergyószentmiklósi 
Fogarasy Mihály Gimnázium patinás 
épülete, amely a római katolikus egy-
ház tulajdonában van. 1 milliárd 30 
millió forintot fordítanak arra, hogy itt 
a fi atalok méltó körülmények között 
tanulhassanak, és a pedagógusok – 
akiken nagyon sok múlik – szintén 

méltó körülmények közt dolgozhas-
sanak. 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 Horvátországban meg-
őrizhessék magyarságukat, és ahol 
ezek a fejlesztések az egyházakon ke-
resztül történtek, ott a keresz-
ténység megőrzését is segítik. 
Az államtitkár rámutatott, ma 
a gyerekeket sokféle módon 
próbálják befolyásolni, meg-
változtatni a gondolkodásu-
kat, el akarják venni tőlük a 
hitet és erkölcsi tanításokat. A 
magyar kormány által folyósított 
támogatás 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 
tipegő csoport indításán és alternatív 
oktatáson is gondolkodnak. A népvi-
seletbe öltözött gyerekek szavalatai 
után történt meg a szalagvágás, majd 
az érsek megszentelte az új óvodát.

A Munkás Szent József-templom 
mellett lévő óvodaépület 
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Kétszintes, tízszobás, ötven sze-
mély elszállásolására alkalmas, 

kápolnával is rendelkező ifj úsági 
ház épül Szelterszen, amelynek tu-
lajdonosa a gyulafehérvári római 
katolikus főegyházmegye, üzemelte-
tője pedig a főegyházmegyei ifj úsági 

főlelkészség lesz. „A projekt 
megálmodója maga Soltész 
Miklós államtitkár volt, aki 
már 2018-ban a magyar ál-
lam támogatásáról biztosí-
totta az egyházat” – emlé-
kezett vissza Tamás Huba, a 
székely udvarhelyi Kis Szent 

Teréz Plébánia lelkésze, hoz-
zátéve, hogy a segítséget a pálos rend 
közreműködésével kaphatták meg. 
Mint mondta, ennek köszönhetően 
a helyszín kiválasztása után megvá-
sárolhatták a telket a szentegyházi 
Szent Gellért Alapítványtól, valamint 

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 helyszíne 

kell legyen, ahol örömüket, szomorú-
ságukat és nehézségeiket is megoszt-
hatják a fi atalok, ahol bátoríthatják 
egymást és a jövőbe tekintenek. Ta-
más Huba azt is elárulta, hogy a pá-

los atyák kérésére Boldog Özséb lesz 
a hely védőszentje.

Ki kell állni a hitünkért

„A magyar kormány újabb összeggel 
támogatja az ifj úsági ház megvalósí-
tását, így folytatódhat az építkezés” – 
hozta el a jó hírt Soltész Miklós. Az ál-
lamtitkár azt kérte a fi ataloktól, hogy 
a nyaralások, szerelmek, barátságok, 
találkozások helyszíne mellett a ke-
resztény értékek helyszíne is legyen a 
létesítmény, ahol felkészülhetnek az 
életben jelentkező veszélyekre, meg-
tanulhatják, miként állhatnak ki a 
hitükért. Hozzáfűzte, mindig jusson 
eszükbe néhai II. János Pál pápa egy-
kori kijelentése: „legyetek az ellent-
mondás jelei”. Kovács Gergely érsek 
rámutatott, az épület akkor igazán ér-
tékes, ha sikerül megtölteni élettel, er-
re 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 legyen, 
ami segít megmaradni a jó úton.

Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke az eseményen 
jelezte, intézményük is támogatja a 
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.

Az eseményen elhangzott, az álom 
megvalósításához további támogatás-
ra van szükség a közösség részéről, 
ezért tíz lej értékű cserépjegyeket fog-
nak árusítani, az adományozók neve 
pedig fel fog kerülni a cserepekre. 
Adományozni a fi f.ma internetes olda-
lon lehet, vagy személyesen Csíksze-
redában a Petőfi  utca 55. szám alatt.

Fontos találkozóhely épül a fiatalok számára Szelterszen
• Ötven személy elszállásolására alkalmas, kápolnával is rendelkező ifjúsági házat épít-
tet a Szentegyháza szomszédságában lévő Szeltersz völgyében a gyulafehérvári főegyház-
megye; a megkezdett kivitelezést pénteken ünnepelték. Soltész Miklós, a Miniszterelnök-
ség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára nagyon fontosnak nevezte 
a projektet, ugyanakkor a magyar kormány támogatásáról biztosította a jelenlévőket.

Szent Gellért itt találkozik Boldog Özsébbel
Soltész Miklós, a magyar Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős államtitkára lapunknak elmondta, hogy Magyaror-
szág Kormánya először 150 millió forinttal támogatta a projektet, amiből 
az építkezéshez szükséges telket lehetett megvásárolni, valamint a 
tervek és egyéb dokumentációk is elkészülhettek. A már elkezdett meg-
valósítás folytatásához ismét segítség érkezik a magyar államtól, ezúttal 
305 millió forintról van szó. „Az erdélyi katolikus ifjúságnak ugyan több 
olyan helyszíne volt, ahol tudnak találkozni, de ilyen nem, ami teljesen az 
övék, ami teljesen a lelkigyakorlatokat, a közösségépítést és az ifjúsági 
vezetőképzést szolgálhatja” – mondta az államtitkár. Külön kiemelte a 
helyszín gyönyörű adottságait, valamint azt, hogy a létesítmény szom-
szédságában van a Szent Gellért Rehabilitációs és Rekreációs Ház, ahol 
gyakran jelen vannak fogyatékkal élő fiatalok is. Utóbbi azért fontos, 
mert így az egészséges fiatalok találkozhatnak társaikkal, ez pedig 
jelentősen hozzájárul a nevelésükhöz, fejlődésükhöz. „Szent Gellért itt 
találkozik Boldog Özsébbel, akik a magyar kereszténység meghatározó 
alakjai” – fogalmazott Soltész Miklós.

Kovács Gergely érsek 
és Soltész Miklós államtitkár
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Óvodaavatás érseki áldással
Felekezeti óvodát avattak Gyergyószentmiklóson a magyar kormány támogatásával




