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A N T A L  E R I K A

A Maros megyei bizottságban 
Szászrégen, Marosludas, 
Nagysármás, Radnót vá-

rosok, valamint Maroskeresztúr 
és Székelyvécke községek önkor-

mányzatai képviselik térségü-
ket, illetve a Buckner Alapít-
vány és a Divers Egyesület 
képviselői. A Hargita me-
gyei önkormányzat még 
tavaly létrehozta a mély-
szegénységgel foglalkozó 
munkacsoportot, amelynek 
alapvető célja a Hargita me-

gyei mélyszegénységben élő 
közösségek társadalmi felzárkózá-
sának elősegítése, valamint az eh-
hez szükséges szakmai együttmű-
ködések ösztönzése.

A szegénységtérkép 
megrajzolása

Koreck Mária, a Divers Egyesület 
elnöke a Székelyhonnak elmond-
ta, elsősorban a civil szervezetek 
szakértelmére és tapasztalatára van 
szükség, hiszen évtizedek óta végzik 
azt a munkát, amelyre a megyei ön-
kormányzatok most már munkacso-
portokat hoztak létre. Ami a mélysze-
génység felszámolását illeti, Koreck 
Mária úgy fogalmazott, hogy rövid, 
közép- és hosszú távra kell tervezni, 
hiszen egyik napról a másikra azt 
senki nem tudja megszüntetni. A leg-

sűrgősebb feladatok a személyi iratok 
megszerzésében nyújtott segítség, 
egészségügyi alapellátás, beiskolá-
zás, szakmai tanfolyamok szervezé-
se, munkalehetőség nyújtása.

A marosi mellett a Hargita megyei 
munkacsoport további céljai között 
szerepel a megye szegénységtérképé-
nek megrajzolása, amelynek bemu-
tatása meg is történt az április 7. és 
10. közötti Dream Road Nemzetközi 
Mélyszegénység Konferencia során, 
továbbá a Hargita megyei romastra-
tégia elkészítése, illetve a társadalmi 
felzárkózás területén elért jó példák 

tárházának létrehozása – sorolta 
Borboly Csaba, a Hargita megyei 
önkormányzat elnöke, aki a Székely-
honnak azt is elmondta, hogy a janu-
ár 7-én történt csíksomlyói tűzesetet 
követően a munkacsoport élesben is 
megmutathatta szakmai tudását. „A 
munkacsoport szerepe ebben a hely-
zetben a következő volt: a krízis inter-
venciós időszakban a tevékenységek 
szakmai koordinációja, a szakmai 
szervezetek, intézmények és önkén-
tesek behívása, a szakmai tervezés és 
beavatkozás hogyanjaira való javas-
lattételek megfogalmazása, illetve 
szociális vonatkozású felmérések, 
együttműködések és projektek ösz-
tönzése” – részletezte Borboly.

A december 18-án megalakult 
Hargita megyei munkacsoport tagjai: 
a csíkszentkirályi Római Katolikus 
Plébánia, Csíkszereda önkormány-
zata, a Gelem-Gelem egyesület, a 
Gyulafehérvári Caritas Szociális 
Ágazata, a Hargita Megyei Kulturális 
Központ, a Hargita Megyei Szociális 
és Gyermekvédelmi Vezérigazgató-
ság, Hargita Megye Tanácsa, Hargita 
Megye Tanfelügyelősége, Romániai 

Máltai Szeretetszolgálat, Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem, 
Székelyudvarhely Polgármesteri Hi-
vatalának Szociális Igazgatósága, a 
csíkszeredai Vámszer Géza Művésze-
ti Népiskola és az ugyancsak csíksze-
redai Xantus János Általános Iskola.

Készül a romastratégia

A munkacsoport tevékenysége 
egy jól meghatározott terv alapján 
zajlik a tűzeset utáni időszakban 
is – hangsúlyozta a megyei ta-
nács elnöke, hozzátéve, hogy több 
nemzetközi jó példát és különböző 
szakmai szervezetek támogatását is 
fi gyelembe vették. „Jelenleg is saját 
munkamódszerrel dolgozik a mun-
kacsoport, hisz hosszú távon egy 
Hargita megyei romastratégia elké-
szítése a cél” – tette hozzá az elnök. 
Hargita megyében több olyan hely-
szín is van, amely érintett ebből a 
szempontból, például a csíkszeredai 
Somlyó utca 33. szám alatti lakosok, 
illetve a város más részein, valamint 
vidéki területeken élő, többnyire ro-
ma közösségek.

Csak munkacsoportokig  jutottak
A mélyszegénység felszámolása a cél, a megoldás azonban távolinak tűnik

Évtizedek óta tudjuk: hosszú távú megoldásokat 
kell találni a mélyszegénység felszámolására

◂  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Munkák és csoportok 
Ha egy problémát nem akarsz – 
vagy képtelen vagy – megolda-
ni, figyelemelterelésként azon-
nal hozz létre egy bizottságot, 
vagy mai nevén munkacsopor-
tot. Ha összeállt a munkacso-
port, meg kell határozni annak 
minél megfoghatatla nabb 
feladatait, ki kell számolni a 
gyűléspénzek összegét, majd 
arra kell törekedni, hogy a 
munkacsoport minél tovább 
éljen, hiszen így hónapokon, 
vagy akár éveken át jár majd a 
gyűléspénz. Az is szabály, hogy 
a munkacsoportok más orszá-
gok hasonszőrű munkacsoport-
jaival is felvegyék a kapcsola-
tot, hiszen így a munkacsoport 
tagjai időnként jókat utazhat-
nak (kirándulhatnak), azaz 
kicserélhetik, megbeszélhetik 
a tapasztalataikat. Általában a 
következő problémák megol-
dására szoktak munkacsopor-
tokat létrehozni (világszerte): a 
mélyszegénység felszámolása, 
a bűnüldözés visszaszorítása, 
az oktatás megreformálása, a 
speciális nyugdíjak csökken-
tése, az energiaárak szabályo-
zása, a vadállatok és emberek 
közötti viszonyok rendezése, a 
globalizáció következményei-
nek vizsgálata, a földönkívü-
liekkel való kapcsolatfelvétel 
elősegítése, vagy akár az 
interetnikai kapcsolatok értel-
mezése. De minden bizonnyal 
létezik olyan munkacsoport is, 
amelynek célja a trollok, azaz 
az internet nyugalmát megza-
varó kommentelők viselkedésé-
nek megértése. (Kozán István)

• A P R O P Ó

Közös érdek, hogy a vegyes há-
zasságokban, a szórványban, a 

nagyvárosokban élő, a külföldön ta-
nuló vagy dolgozó romániai magya-
rok is nemzeti identitásukat vállalva 
vegyenek részt a népszámláláson 
– közölte az RMDSZ. Az érdekvédel-
mi szervezet országos népszámlálási 
munkacsoportja alakuló ülését tar-
totta múlt héten. A csoport a törté-

nelmi magyar egyházak, országos 
intézmények és civil szervezetek kép-
viselőinek részvételével dolgozza ki a 
következő félév cselekvési prioritása-
it, hogy előkészítse a 2022-es románi-
ai népszámlálást.

A cenzust 2021-ben kellett volna 
megtartani, de a járvány miatt jövő 
évre halasztották a hatóságok. A talál-
kozó legfontosabb célja az volt, hogy 

a résztvevők tudatosítsák: a kérdőív 
saját kitöltésének újdonságként beve-
zetett lehetősége egyrészt lehetőség a 
nemzetiségi és felekezeti hovatartozás 
megfelelő rögzítésére, másrészt veszé-
lyes is, hiszen a rendszer nem bejára-
tott. Az érdekvédelmi szervezet köz-
leménye emlékeztetett, hogy mivel a 
megszerzett nyelvi és kulturális jogok, 
az egyházaknak, önkormányzatok-
nak visszaosztott állami támogatások, 
de a mindenkori kormányok magya-
rokat érintő politikája is a magyarok 
számától függ, közös érdek, hogy a ve-
gyes házasságokban, a szórványban, 
a nagyvárosokban élő, a külföldön 
tanuló vagy dolgozó romániai magya-
rok is nemzeti identitásukat vállalva 

vegyenek részt a népszámláláson. 
A munkacsoport tagjai biztató ered-
ményként értékelték, hogy 30 év után 
az első olyan népszámlálás lesz a jövő 
évi, amikor magyarul is ki lehet tölteni 
a kérdőíveket.

Előkészületek ideje

Az elkövetkező hetek legfőbb fel-
adataként a megyei és települési 
szintű koordinátorok nevesítését, a 
helyi munkacsoportok megalakítá-
sát, valamennyi érdekelt társadal-
mi szereplő bevonását és hálózatba 
szervezését jelölte meg az országos 
munkacsoport. Kelemen Hunor szö-
vetségi elnök Horváth Anna ügyve-

zető alelnököt bízta meg a munka-
csoport koordinálásával. A romániai 
népszámlálás 2022 márciusa és jú-
liusa között lesz, a lakosságnak há-
rom módja lesz arra, hogy rögzítse 
adatait: interneten kitöltheti 
saját kérdőívét, bemehet 
a településen az összeíró 
pontokra, vagy hagyomá-
nyos módon otthonában fo-
gadhatja a számlálóbiztost. 
A hatályban lévő népszám-
lálási törvény értelmében az 
összeírás magyar nyelven is történ-
het mind a kérdőív kitöltése, mind a 
személyes lekérdezés esetében.

 
Kiss Judit

Közös érdek a népszámláláson való részvétel
• Fontos, hogy nemzeti identitásukat vállalva ve-
gyenek részt a népszámláláson a romániai magyarok 
– közölte az RMDSZ. Harminc év után az első olyan 
népszámlálást tartják jövő év márciusa és júliusa közt, 
amikor magyarul is ki lehet tölteni a kérdőíveket.

• A Maros megyei önkormányzat egy munka-
csoport létrehozását kezdeményezte, amely 
a városok, nagyobb községek peremterületén 
élő, nehéz anyagi helyzetben lévő családok-
nak, személyeknek nyújt tanácsadást az élet-
körülményeik javításában. Hasonló létesült 
Hargita megyében is, amely a mélyszegénység-
ben élő közösségek társadalmi felzárkózásá-
nak elősegítését célozta meg.
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