2

AKTUÁLIS

2021. OKTÓBER 11., HÉTFŐ

#támogatás #bentlakás #beruházás

Csángó kollégiumot avattak
Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke adta át a létesítményt
• A csípős hideg ellenére nagy érdeklődés

Csángó fiatalok néptánca
a kollégium udvarán

övezte a Csíkszeredai Csángó Kollégium péntek délutáni átadását, amelyen Kövér László,
a Magyar Országgyűlés elnöke is részt vett. A
Tanorok utcában a magyar kormány támogatásával felépített bentlakás ünnepélyes átadása
mellett fontos egészségügyi berendezéseket is
hozott az anyaországi küldöttség.
KORPOS ATTILA

A
összetartozás

z ünnepség az épületben lakó csángó fi atalok népdalénekével és néptáncával kezdődött, első felszólalóként pedig
Korodi Attila, Csíkszereda
polgármestere osztotta meg
gondolatait. „Rég megálmodták már ezt az intézményt a csángó magyar oktatásért aggódók. Megérett
a térség arra, hogy ez ne
csak egy bentlakás, hanem
egy nevelőközpont is lehessen a
csángó diákoknak” – fogalmazott
a városvezető. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a
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magyar szolidaritás ünnepének
nevezte az intézmény létrehozását. Kiemelte a magyar kormány
segítségét, mivel – mint mondta –
Románia jogszabályi keretei nem
tették volna lehetővé egy ilyen intézmény létrejöttét.

Kiváló körülmények
Pogár László, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének elnöke elcsukló hangon mondott köszönetet.
„Ha nekünk is ilyen kollégiumunk
lett volna, tanulószobával, számítógépes teremmel és étkezdével,
sokkal kevesebb lenne az élet által
képzett csángó” – fogalmazott.
Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke ünnepi beszédében

felidézte ifj úságát, amikor ő maga
is kollégiumban folytatta tanulmányait, annak minden közösségépítő
erejével. „Ha egy közösséget hosszú
távon megfosztanak az anyanyelvi
oktatás és hitélet jogától és lehetőségétől, az érintett közösség egy
lélekrablás áldozata lesz. A moldvai csángó magyar közösségek egy
ilyen fájdalmas folyamaton mentek
át, nekünk, magyaroknak pedig az
ő sorsuk fáj a legjobban” – fejtette ki
a házelnök. Hozzátette: közös köte-

Ott segítenek, ahol szükség mutatkozik. Kövér László lélegeztetőgépeket
hozott a kórháznak
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lességünk, hogy a lélekmentésben
segítsük a csángó magyar testvéreket, aminek alapját az anyanyelvi
oktatás és nevelés biztosítása jelenti. „Nem véletlen, hogy éppen Csíkszeredában avatjuk fel ezt az épületet. Itt már 1990-ben intézményesen
is megkezdődött a csángó magyar
lélekmentés, azaz a magyar nyelven tanulni akaró csángó fi atalok
beiskolázása az oktatási intézményekbe” – hangsúlyozta, kiemelve
a csíki csángóoktatás úttörőjeként
számontartott Borbáth Erzsébet pedagógus érdemeit is ezen a téren.
A következő mozzanatként Măriuț
Felix plébános – aki egyedüli papként egy éve tart magyar szentmiséket Bákó megyében – egyházi áldásával felszentelte az épületet.

Lélegeztetőgépek
a járvány közepén
Az ünnepség második felében átadták azokat a lélegeztetőgépeket,
amelyeket a Har gita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetőjével, Tar Gyöngyivel történt egyeztetés nyomán sikerült beszerezni. Mint
elhangzott, az öt hordozható gépre
– amelyeket rekordidő alatt előterjesztettek a parlamentben, az elfogadás után pedig le is szállított az
adományozó – nagy szüksége van a
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórháznak. Konrád Judit, az egészségügyi intézmény menedzsere háláját
fejezte ki a készülékek kapcsán, kiemelve a számtalan segítségnyújtást
a magyar kormány részéről.

Előtérben a kicsik: új napközivel gazdagodott Fenyéd község
• Mintegy 800 ezer euróból épülhetett meg az a jól

val, illetve egy kisebb belső udvarral
is rendelkezik. Utóbbira azért volt
szükség, hogy minél több napfény
áramolhasson be az épületbe.

felszerelt napközi otthon Fenyéden, amelyet múlt pénteken adtak át hivatalosan a gyerekeknek. A polgármester szerint elengedhetetlen, hogy jó körülmények között
tanulhassanak a kicsik.
FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

orábban egy egyházi épületet
használtak napközi otthonnak,
ám az a gyarapodó gyereklétszám
miatt szűkössé vált, ráadásul már
nem is felelt meg a követelményeknek, ezért döntötte el Fenyéd község
vezetősége, hogy egy új intézményt
épít – fejtette ki lapunknak Bokor
Botond polgármester. Mint mondta,
ehhez területre is szükségük volt,
amelyet nem vásárolhattak meg az
akkori jogszabályok miatt. Ekkor

azonban segített nekik a községközpont korábbi plébánosa, Tubák
László, akinek közbenjárásával sikerült elcserélni egy legelős részt az
egyház tulajdonában lévő beltelekre, amely megfelelő volt a célra.

Pályázat, építkezés
Az önkormányzat ezután az Európai
Unió Vidéki Beruházások Ügynökségénél (AFIR) pályázott sikeresen
500 ezer euróért a megvalósítás
érdekében. Az összeg ugyan nem
volt elég az elképzeléseik kivitelezésére, de úgy döntöttek, hogy a még

Bőven van hely további gyerekeknek is az új intézményben
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szükséges 300 ezer eurót önrészként
vállalják fel. Ez volt ugyanis a záloga annak, hogy egy tartós, modern
épületet építhessenek a gyerekek

számára. Az önrész előteremtésében
végül Hargita Megye Tanácsa is segített nekik. Mostanra megépült az
egyszintes, közel hétszáz négyzetméter alapterületű napközi otthon,
amely tágas tantermekkel, rendezvényteremmel, jól felszerelt konyhá-

Bokor Botond közölte, noha épült
játszótér a kicsiknek, ezt a későbbiekben bővíteni szeretnék. Kertészeti munkák is vannak hátra, ugyanis azt tervezik,
hogy gyümölcs- és díszfákkal, valamint különböző növényekkel ültetik be
az erre alkalmas helyeket.
Ezen fajokat, valamint a
nevelésüket is megismerhetik majd a napközisek.
Persze mindemellett aszfaltozást, területrendezést is tervez
az önkormányzat az intézmény
környékén.

napközi otthon
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