
 

 

 

 

Borboly Csaba: sărăcia profundă poate fi combătută prin bune practici 
 
 
 
Langerné Victor Katalin, subsecretar de stat pentru incluziune socială din Ministerul de 

Interne ungar, a întreprins o vizită la Miercurea Ciuc, în data de 2 februarie, pentru a culege 

informații cu privire la victimele incendiului de la Șumuleu.  După vizita întreprinsă la Eros 

Zsolt Arena, la Invitația Caritas Alba Iulia,  a continuat discuțiile cu conducerea orașului și a 

județului, la consiliul județean.  

Potrivit lui Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita, este important să 

dobândim cunoștințe și bune practici.  

„Într-o situație dificilă, cel mai important lucru este să ai alianțe, prieteni și cunoștințe cu 

care să rezolvi problema. Consiliul Județean Harghita menține relații cu 13 județe maghiare 

înfrățite, așadar am avut acces la multe exemple bune în domeniul incluziunii sociale. 

Trebuie să gândim și să lucrăm pe termen lung, deoarece obiectivul nostru este ca în acest 

context să putem crea o situație pozitivă”, a apreciat președintele consiliului județean.  

Langerné Victor Katalin a subliniat că „cu compasiune și dragoste frățească, ne ajutăm unii 

pe alții”



 

 

 

 

„Am vrut să facem o donație care este cu adevărat utilă. Exemplele sunt foarte importante 

și un lider care se ocupă de problemele romilor va oferi, de asemenea, un bun exemplu 

pentru populație. Este necesară implicarea romilor, o organizație neguvernamentală și o 

biserică pot fi un bun sprijin în acest sens, iar punerea în aplicare a planurilor este, de 

asemenea, esențială”, a declarat subsecretarul  de stat 

Ludescher László, directorul Caritas Alba Iulia  a apreciat faptul că în acest demers  au 

găsit nu numai parteneri ci și asociați.  

„Ultimele săptămâni ne-au arătat că ne putem baza unii pe ceilalți la nivel local și regional. 

Este crucial să simțim sprijinul diferitelor instituții în activitatea noastră. Vă mulțumim 

pentru donații! ”, a apreciat directorul. 

După cum se știe, populația, instituțiile publice și private din Miercurea Ciuc și-au unit 

forțele pentru a ajuta victimele incendiului din 7 ianuarie din Miercurea Ciuc. Donațiile 

sunt colectate de Caritas Alba Iulia. 

Scopul secretariatului de stat pentru incluziune socială aflat în subordinea  Ministerului de 

Interne maghiar este de integra persoanele defavorizate, inclusiv romii. Pentru a atinge 

aceste obiective, au fost stabilite programe, în special adresate copiilor, concentrate mai 

ales în jurul accesului la educație, bunăstare socială, cultură, dar și integrarea pe piața 

forței de muncă și asigurarea unui mediu de trai normal, prin reducerea discrepanțelor 

regionale. 

Miercurea Ciuc, 2 februarie 

 


