
  
 

  

 

 

Borboly Csaba: megfelelő tudással és gyakorlattal kezelhető a mélyszegénység 

Magyarországi tájékozódás a csíksomlyói tűzkárosultak helyzetéről 

 

Csíkszeredába látogatott Langerné Victor Katalin, Magyarország 

belügyminisztériumának társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára február 

2-án, kedden, hogy a helyszínen tájékozódjon a csíksomlyói tűzvész károsultjainak 

helyzetéről. A sportcsarnoki látogatás után a Gyulafehérvári Caritas szervezet 

meghívásának eleget tevő államtitkár-helyettes egyeztetett a város, a megye és a 

Caritas vezetőivel a megyeházán.  

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke szerint fontos a kipróbált és 

használható tudás, gyakorlat elsajátítása. 

– Egy nehéz helyzetben az a legfontosabb, hogy legyenek szövetségek, barátok és olyan 

tudás, amellyel a problémát meg tudjuk oldani. Hargita Megye Tanácsa 13 

magyarországi testvérmegyével ápol kapcsolatot, ezáltal nagyon sok jó példát láthattunk 

a társadalmi felzárkóztatás terén. Hosszú távon kell gondolkodnunk és dolgoznunk, 

hiszen célunk, hogy ebből a helyzetből is egy pozitív állapotot tudjunk teremteni – 

jelentette ki a megyei tanács elnöke. 

Langerné Victor Katalin kiemelte, hogy „együttérzéssel, testvéri szeretettel magyar 

emberek magyar emberekért tesznek és segítenek”. 

 

 

 



  
 

  

 

 

– Egy olyan adományt szerettünk volna átadni, ami igazán hasznos és segít. Fontos a 

példamutatás: az a vezető, aki foglalkozik a romaüggyel, példaértékű lesz a lakosság 

számára is. A romák bevonása szükségszerű, ebben jó támasz lehet civil szervezet, 

egyház egyaránt, továbbá a tervek gyakorlatba ültetése is nélkülözhetetlen – 

fogalmazott a helyettes államtitkár.  

Ludescher László, a Gyulafehérvári Caritas igazgatója szerint nemcsak partnereket, 

hanem szövetségeseket is találtak ehhez a munkához. 

– Az elmúlt hetek bebizonyították, hogy helyi és regionális szinten egyaránt 

számíthatunk egymásra. Kulcsfontosságú, hogy a munka során a különböző intézmények 

támogatását is érezzük. Köszönjük az adományokat! – mondta az igazgató. 

Mint ismeretes, Csíkszereda lakossága, köz- és magánintézményei összefogtak a január 

7-i csíksomlyói tűzvész károsultjainak megsegítésére. A pénzadományokat a 

Gyulafehérvári Caritas gyűjti. 

A magyar belügyminisztérium hatáskörébe tartozó helyettes államtitkárság célja a 

hátrányos helyzetű személyek – köztük romák – felzárkóztatása, társadalomba 

integrálása. E célok elérésére programokat hoztak létre, többet között a gyermekjóléti, 

oktatási, foglalkoztatási, lakhatási, kulturális és a területi hátrányok mérsékelését célzó 

programot. 

 

Csíkszereda, 2021. február 2. 


