
Önkéntesek kísérik reggelente 
iskolába az elemistákat. 
Kisebb forgalom, mozgás, 
közösségi élmény
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Még kivárnak a programmal
Csíkszeredában alapos előkészítésre van szükség a polgármester szerint

KOVÁCS ATTILA

S epsiszentgyörgy indította 
útjára idén tavasszal, Szé-
kelyudvarhely pedig most 

ugyancsak bevezette a Lábbusz 
programot, amelynek lényege, 
hogy minden tanítási napon fel-
nőtt önkéntesek kísérik iskolába 
gyalogosan az elemi osztályosokat. 
Amellett, hogy a kisdiákok így moz-

gási lehetőséghez, közösségi 
élményhez jutnak, a reg-
geli autós csúcsforgalom is 
csökken, ha többen jutnak 
el biztonságosan, gyalog a 
tanintézetekhez. A Sepsi-
szentgyörgyön alkalmazott 

minta szerint több helyszínen, 
lábbuszmegállókban várják a gye-
rekeket az önkéntesek, a program-
ban részt vevő iskolások pedig név-
re szóló pontgyűjtő füzetet kapnak, 
amelybe minden alkalommal mat-
ricát ragaszthatnak, ezek kigyűjté-
séért pedig nyeremény jár majd.

Átfogó megoldást szeretnének

Csíkszereda utcáit is „fojtogatja” 
a reggeli csúcsforgalom, a Sepsi-
szentgyörgyön nagyon népszerű 
program valószínűleg lazíthatna 
ezen. Kérdésünkre, hogy van-e lét-

jogosultsága a lábbusznak a város-
ban, és miképp lehetne bevezetni, 
Korodi Attila polgármester elmond-
ta, Csíkszereda kissé másabb hely-

zetben van, mert több tanintézet 
több városrészben található, és van 
egyfajta összekuszáltság, mert nem 
teljesen lakónegyedekre van leoszt-
va a diáklétszám. „Ebből kifolyó-
lag egy kicsit ez összetettebb. Azt 
mondhatnánk gyorsan, hogy jó ez 
a trend, és gyorsan megcsináljuk, 
de azt szeretnénk, hogy egy alapos 
elemzés során nézzük meg, miképp 
tudnánk csökkenteni az iskolák 
környékén az autós forgalmat, akár 
azzal is, hogy gyorsan lehessen el-
hagyni azt az övezetet, másrészt 

ilyen programokat indítva, arra ösz-
tönözve a gyermekeket, hogy minél 
többen jöjjenek gyalog vagy akár 
buszokkal. A sepsiszentgyörgyiek 
nagyon szépen megcsinálták, gra-
tulálok nekik, viszont azt gondo-
lom, nem az a legkorrektebb, hogy 
hirtelen valamit improvizálunk, 
hanem az, hogy egy átfogó megol-
dással próbálunk jönni” – érvelt a 
csíkszeredai városvezető, aki sze-
rint a tél elég lesz arra, hogy ezt jól 
kigondolják. Korodi a marosvásár-
helyi példát is jónak nevezte, ahol 

ideiglenes megállókat jelölnek ki az 
iskolák mellett a városi tömegközle-
kedést kiszolgáló buszok számára. 
Csíkszereda kevés városi busszal 
rendelkezik, amelyek elavultak, 
ezért, noha újabb három gépjármű-
vet állítottak forgalomba lízingszer-
ződés alapján, a városvezető azt 
mondta, visszafogott ezen a téren.

A N T A L  E R I K A

H argita megyéből Korond, Gyer-
gyóremete, Zetelaka, Gyer-

gyóalfalu és Oroszhegy, Maros 
megyéből pedig Marosszentgyörgy 
hátrányos helyzetű közössége a 
célcsoportja a Norvég Alap támo-
gatásával szeptemberben indított, 
kétéves programnak – ismertették a 
sajtótájékoztatón a Gyulafehérvári 
Caritas munkatársai és az érintett 
települések képviselői. A kisgyerme-
kes családok számára nyújtott szoci-

ális ellátás célja, hogy elsősorban az 
anyáknak adjon útmutatást, segít-
séget a gyereknevelésben – ismer-
tette a lényeget Ludescher László, 
a Gyulafehérvári Caritas Szociális 
Gondozás Ágazatának igazgatója és 
Kerezsi Hajnalka programvezető.

A cipőfűzést is meg kell 
tanítani

Elmondták, ahhoz, hogy a társadalom 
jól működjön, a legkisebb összetevő-
jét, a családot kell ellátni úgy, hogy 
annak legkisebb tagjai, a gyerekek 
mindent megkapjanak, ami a fejlődé-

sük szempontjából nélkülözhetetlen. 
Az alapítvány három évtizedes fenn-
állása alatt megtapasztalta, hogy el-
sősorban vidéken van a legnagyobb 
szükség a segítségnyújtásra, ahol 
az iskolázottsági hiány, akárcsak a 
megélhetési nehézségek, nehezítik a 
családok mindennapjait. A program 
munkatársai, a különböző szakem-
berek már a várandós anyát megke-
resik, felvilágosítást nyújtanak neki 
egészségügyi szempontból. Nyomon 
követik ugyanakkor a megszületett 
kisgyerek fejlődését, a hat központban 
olyan szolgáltatást nyújtanak, amely 
a gyerek fejlesztését célozza, hogy ne 
lemaradással kezdje az óvodát, majd 
az iskolát. Kerezsi Hajnalka arról be-
szélt, hogy nagyon sok helyen például 
az egyik legalapvetőbb dolog hiány-
zik, a padló, amelyen a kicsi megtanul 
kúszni, mászni, ami a további fi zikai 
és szellemi fejlődéséhez elengedhetet-
len. Ahogy a cipőfűzést is négyéves 
korban kell megtanítani a gyereknek 

– tette hozzá a programvezető, aki 
elmondta, ezekben a közösségekben 
nem tudják, hogyan, miként neveljék 
a gyerekeket, ezért meg kell tanítani 
az anyáknak, hogy ne az ösztöneikre 
hallgatva, hanem tudatosan fejlesz-
szék kicsinyeiket.

Iskola nélkül nem megy

A programismertető sajtótájékoztatón 
jelen lévő Laczkó Albert Elemér gyer-
gyóremetei polgármester elmondta, 
több mint egy évtizede együttmű-
ködnek a Caritassal, és most is szí-
vesen kapcsolódtak a programhoz. 
Ahogy fogalmazott, bár a költségve-
tését tekintve kis projektről van szó, a 
hozadéka annál jelentősebb. Ugyan-
ezt erősítette meg Sófalvi Szabolcs 
marosszentgyörgyi polgármester is, 
aki szerint hiába aszfaltozzák le az 
összes utcát, vezetik be mindenhová 
az ivóvizet és csatornáznak, ha az 
embereknek nincs miből megélniük. 

Ezért nem a szociális segélyben, a 
tárgyi adományokban látja a segítsé-
get, hanem az olyan szolgáltatások-
ban, amelyek által tudást szereznek 
az érintettek, szakmai tanfolyamot 
végeznek, hogy munkahelyet talál-
hassanak, a kisgyerekekkel pedig 
úgy foglalkoznak, hogy azok óvodá-
ba és iskolába járjanak. Mert 
tanulás nélkül nem megy, 
a szegénységet csak úgy 
lehet felszámolni, ha isko-
lába járnak a gyerekek, de 
ahhoz irányítani, nevelni 
is kell őket – hangsúlyozta 
a marosszentgyörgyi elöl-
járó. A szeptember 1-jén 
indult és 2023 novemberéig 
tartó, közel négymillió lejes program 
85 százalékát a Norvég Alap, míg 15 
százalékát a román állam fi zeti. Két 
év után következik még öt év, amikor 
a programban részt vevő önkormány-
zatok hozzájárulásával folytatódik az 
elkezdett munka. 

A fogantatástól az iskoláskorig segít a Caritas új programja
• Hargita és Maros megye hat községében indította 
útjára új programját a Gyulafehérvári Caritas katolikus 
segélyszervezet Biztos kezdet egy biztos jövőért elne-
vezéssel, amely révén hátrányos helyzetű családoknak 
nyújt olyan szolgáltatásokat, hogy gyerekeik ne maradja-
nak le se fizikai, se szellemi fejlődésben a kortársaiktól.

• Korodi Attila dicséri a sepsiszentgyörgyiek és a 
székely udvarhelyiek lépését, de Csíkszereda esetében 
bonyolultabbnak tartja bevezetni a Lábbusz progra-
mot, melynek során önkéntesek gyalogosan kísérik 
reggelente iskolába a kisdiákokat. A polgármester sze-
rint megfelelő előkészítésre, elemzésre van szükség 
ahhoz, hogy ez működjön.




