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Ismét használhatók a diáktáborok
Hargita megyét objektív okok miatt nem érinti a visszavont rendelet

SIMON VIRÁG

Az ifj úsági és sportminiszté-
rium alárendeltségébe tar-
tozó diáktáborokat tavaly 

tavasszal – a koronavírus-járvány 
kezdetén – karanténközpontokká 
alakították, és ott szállásolták el 
azokat, akik külföldről érkeztek 
haza és karanténkötelesek voltak. 
Emiatt tavaly a diákok nem hasz-
nálhatták a még megmaradt isko-
lai táborokat.

Szovátán várják a diákokat

Mint a Maros Megyei Ifj úsági és 
Sportigazgatóság ideiglenes ve-
zetőjétől, Siklódi Józseft ől meg-
tudtuk, a múlt héten megjelent 

kormányrendelet alapján 
újra rendeltetésüknek meg-
felelően működhetnek a 
táborok. A megyei spor-
tigazgatóságnak két tábo-
rozóhelye van Szovátán, 
az egyik 44, a másik 70 

férőhelyes. Mindkét létesít-
ményben karanténközpont volt, de 
már hetek óta nem lakott ott sen-
ki, fertőtlenítve vannak és tiszták. 
Az igazgatóság szakemberei már 
előkészítették az ajánlatokat, és 
elküldték az országos rendszerbe, 
ahonnan a tanárok, szülők kivá-

laszthatják, hogy hova szeretnék 
küldeni gyermeküket táborozni. 
Arra számítanak, hogy augusztus 
elsejétől biztosan lesznek vendégek 
mindkét szovátai diáktáborban. 
Egyik helyen egy főre a napi szál-

lás ellátás nélkül 40 lejbe, a másik 
helyen pedig 35 lejbe kerül, a napi 
háromszori étkezést is meg tudják 
oldani, ez átlagosan napi 55 lejbe 
kerül. Általában más megyékből 
érkeznek Szovátára a diákok, akik 
a helyi látványosságok megtekinté-
se után a környékbeli településekre 
is kirándulnak.

Hargita megyében nincs 
táborozóhely

A Hargita Megyei Ifj úsági és Sport-
igazgatóság igazgatója, Fehér At-
tila a Székelyhonnak elmondta, 
hogy jelenleg egyetlen működő 

iskolai kemping sincs a megyében. 
Volt egy Homoródfürdőn, de annak 
állapota nagyon leromlott, így évek 
óta nem lehet használni. Megkér-
deztük, hogy kérték-e az ifj úsági és 
sportminisztériumtól, hogy támo-
gassa a táborhely felújítását, rend-
betételét. Az igazgató azt mondta, 
hogy korábban kérték, de nem kap-
tak biztató választ. Gondot jelent 
ott, hogy bár a leromlott épületek 
az igazgatóság tulajdonában van-
nak, a telek egy része Kápolnásfa-
luhoz, a másik fele Szentegyházá-
hoz tartozik. Így telek hiányában a 
megyei sportigazgatóság nem tud 
támogatást kérni a leromlott épüle-

tek felújítására, használható diák-
tábor kialakítására.

Mint ismert, idén februárban 
Novák Eduárd ifj úsági és sportmi-
niszter azt nyilatkozta, hogy az idei 
év feladata a meglévő fi nanszírozá-
si lehetőségek mellé európai uniós 
alapok lehívása is, az ifj úsági infra-
struktúra – táborok, sportlétesítmé-
nyek, ifj úsági, kulturális központok 
– fejlesztése érdekében.

Az egykori kedvelt diáktáborban, 
Homoródfürdőn ma már 
használhatatlanok az épületek
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KORPOS ATTILA

A Gyulafehérvári Caritas Har-
gita megyei programjainak 

támogatása kapcsán tartott 
közös sajtótájékoztatót 
a szervezet és a megyei 
tanács hétfőn. A sajtóese-
ményen Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsá-
nak elnöke elmondta, az 

idősekkel való foglalkozás-
nak egyre nagyobb figyelmet kell 
kapnia. „Számukra fontos a méltó-

ságos időskor megélése. Nem nép-
szerű dolog a szociális ágazatból 
részt vállalni, továbbá a kormány-
zat részéről is az idős korosztály 
teherként van kezelve” – mondta, 
hozzáfűzve, hogy intézményként 
több programon keresztül is tá-
mogatják az idősek, a betegek és a 
fogyatékkal élők gondozását célzó 
tevékenységeket. Megemlítette, 
hogy a következő projekt előké-
szítése Balánbányát célozza meg, 
ahol a kétezer négyzetméteres, ki-
használatlan kórházépületet sze-
retnék humanitárius célokra fel-
használni. „Sok a szolgáltatás, de 

sok a tennivaló is” – ezt már Elekes 
Zoltán, a Hargita Megyei Szociá-
lis és Gyermekvédelmi Vezérigaz-
gatóság igazgatója mondta. Mint 
rámutatott, tavalyhoz képest több 
mint százezer lejjel nőttek a Gyu-
lafehérvári Caritas által elnyert 
pályázati összegek, külön kérésre 
a legnagyobb növekedés az otthoni 
beteggondozó szolgálatot érintette, 
amely így 540 ezer lejes támogatás-
ban részesült.

Bővülő tevékenységek

Péter György, a Gyulafehérvári Ca-
ritas Szociomedikális Ágazatának 
igazgatója jelezte, a járványidő-
szak beköszöntével minden eddigi-
nél nagyobb súly nehezedett az ott-
honi beteggondozó hálózatra. Az 
igazgató kiemelte, más megyékhez 
képest Hargita megyében jól műkö-

dik a szociális hálózat, ennek apro-
póján a munkaügyi minisztérium 
munkacsoportjába is meghívást 
kaptak a szociális kerettörvény mó-
dosításához. „Ha ez sikerül, a helyi 
közösségeknek nagyobb finanszí-
rozást juttatnának szociális szol-
gáltatásra a központi költségvetés-
ből” – közölte. A fejlesztések terén 
nappali foglalkoztató központot 
szeretnének létrehozni idősek szá-
mára Csíkmadarason és Felsősófal-
ván, ugyanakkor az otthoni beteg-
gondozó szolgálat tevékenysége is 
bővül: szűrővizsgálatokat fognak 
végezni az idősek és munkanélkü-
liek körében, utóbbiak számára pe-
dig a betegápolás és gyermekgon-
dozás témakörökben képzéseket 
fognak tartani.

Ludescher László, a Caritas Szo-
ciális Gondozás Ágazatának igazga-
tója megköszönte a megyei tanáccsal 

két évtizede fennálló partnerséget. 
Jelezte, a fi nanszírozott programok 
szakmai oldalát nézve több ágazat-
ban is előre tudtak lépni.

Apró „morzsákból” gyúrják össze a Caritas évi költségvetését
• Nincs könnyű helyzetben a Gyulafehérvári Caritas 
katolikus segélyszervezet, hiszen évi működési költsé-
geire pályázatokból, támogatásokból kell összekala-
poznia a pénzt. A 22 millió lejes idei költségvetésük 4,5 
százalékát Hargita Megye Tanácsa biztosítja.

Jó tudni 

A Caritas 2021-re tervezett, 
Hargita megyei programjainak 
teljes költségvetése több mint 
huszonkétmillió lej, ebből ke-
vesebb mint egymilliót – vagyis 
4,5 százalékot – biztosít Hargita 
Megye Tanácsa és a gyermekvé-
delmi igazgatóság. A fennma-
radó összeg az állam, a megyei 
egészségbiztosítási pénztár, az 
európai uniós pályázatok, a Nor-
vég Alap, külföldi partnerszer-
vezetek és vállalkozók együttes 
támogatásából tevődik össze.

• Másfél éves szünet után újra rendeltetésüknek 
megfelelően, tehát táborozóhelyként működhetnek 
a megyei ifjúsági és sportigazgatósághoz tartozó 
létesítmények. A napokban ugyanis visszavonták azt 
a rendeletet, melynek értelmében a diáktáborokban 
karanténközpontok működnek. Maros megyében Szo-
vátán vannak ilyen létesítmények, Hargita megyében 
jelenleg egy sincs.




