
Egy lelkes csapat 2006-ban 
szükségét érezte annak, hogy 
olyan programot szervezzen, 
amely a fogyatékkal élő fia-
taloknak lehetőséget teremt 
az otthonról való kimozdulás-
ra, ugyanakkor közösséget is 
biztosít nekik. Az ötletből szü-
letett meg az Őrangyal-prog-
ram, amely ma már évente kö-
zel 700 embert mozgat meg. 
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A fogyatékkal élő és egész-
séges fiatalokat összefogó 
Őrangyal-program pénte-

ken ünnepelte 15. születésnapját. 
A Gyulafehérvári Caritas, Hargita 
Megye Ifjúsági és Sportigazgató-
sága, valamint a Szent Gellért Ala-
pítvány közös programját 2006 
decemberében indították el Csík-
szeredában. Nemsokára bekapcso-
lódott Felső-Homoródmente is, 
majd Székelyudvarhely, Gyergyó, 
Oklánd egy-egy kisközössége is 
szervezett a helyi sajátosságoknak 
megfelelően tartalmas foglalkozá-
sokat a fogyatékkal élő fiataloknak 
és családjuknak, bevonva a közös-
ség egészséges fiataljait. Ma már 
Hargita megye tíz településén, 
idéntől pedig Kézdivásárhelyen is 
eredményesen működik az Őran-
gyal-program. 

A születésnapi bulira 470, a 
programban részt vevő fogya-
tékkal élő fiatal és az őrangyal 
szerepét betöltő fiatal érkezett 
a csíkszentléleki sportcsarnok-
ba. Az ünnepség előtt Demeter 
Zsuzsa, a Gyulafehérvári Fő-
eg yházmeg yei Caritas fog ya-
tékkal élőket segítő program-
jának koordinátora elmondta, 
Őrang yal-programjaikat helyi 
önkéntesekkel és a Caritas ön-

kénteseivel közösen bonyolít-
ják le, Kászonban és Salamáson 
pedig a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány házainak lakói is be-
kapcsolódtak. Legtöbb helyen 
havi rendszerességgel szer vezik 
a tevékenységeket, amelyek so-
rán megünneplik a naptári és 
egyházi év ünnepeit, kéz mű ves-
foglalkozásokat tartanak, nya-
ranta pedig táborokat is szervez-

nek. – Olyan programokról van 
szó, ahol egymásnak mosolyt, 
örömet lehet szerezni – hangsú-
lyozta Demeter Zsuzsa. 

A pénteki ünnepségen kö-
szöntötte a résztvevőket Csiki 
András, a Hargita Megyei Ifjú-
sági és Sportigazgatóság igazga-
tója, Ludescher László, a Caritas 
szociális ágazatának igazgatója, 
valamint Péterfi Attila, a Caritas 

csíkszeredai szociális irodájá-
nak vezetője. A résztvevők a 
Csíki Játékszín színészei által 
alakított bohócok előadásán 
szórakozhattak, majd közösen 
díszítettek fel két karácsonyfát, 
rövid műsorokat mutattak be, 
megkóstolták a hatalmas szüle-
tésnapi tortát, és együtt örvend-
tek a színes cipősdobozokban 
rejlő ajándékoknak. 
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Körkép
csík

Az euró sorsa forog kockán, és vele együtt 
az Európai Unió sorsa is. A tagállamok ve-
zetői az állami adósságok válságára keres-
nek megoldásokat. Németország befolyása 
egyre erősebb az EU-ban, és a német javas-
lat, amit úgy tűnik Nagy-Britannián kívül 
mindenki elfogad, gyakorlatilag azt tar-
talmazza, hogy a tagállamok még inkább 
mondjanak le szuverenitásukról, és fogadják 
el, hogy még több kérdésben kell egyformán 
cselekedjenek, egyforma szabályok szerint, 
amit egy központból fognak ellenőrizni.

A pénzügyi részleteken kívül ez az irány azt hiszem, 
minket, európai kisebbségeket, hosszú távon előnyösen 
érint. Nekünk többnyire az erőteljes nemzetállami köz-
pontokkal gyűlik meg a bajunk. Ezek tartanak kisebb-
ségeiktől, ezek használják fel mumusként a választási 
kampányok alatt, néha a hiányzó nemzeti összetartást 
is egy mindig kéznél lévő ellenségképpel próbálják lét-
rehozni. Ha ezek a központok veszítenek erejükből, 
annál jobb nekünk, kisebbségeknek, mert egy brüsszeli 
központból (mondjuk) meghatározott politikák sokkal 
liberálisabbak, mint amit Bukarest, vagy Pozsony ki-
dolgozna.

Természetesen örülni még nincs aminek, hiszen egy 
olyan szintű integrációtól, amikor a kisebbségi jogokat is 
egy általános európai standard szerint fog ják meghatá-
rozni, és a jogok alkalmazása nem lesz opcionális, nagyon 
távol állunk. 

Az bizonyos, hogy az út, amelyen az Unió országai 
elindultak, errefelé vezet. És ha a pénzügyi szempont 
teljesen összeforrasztja a tagállamokat, talán közös 
gazdaság- és adópolitika is születik, akkor a folyamat 
visszafordíthatatlan. És ez a kisebbségek ( főként a 
kelet-európai kisebbségek) szempontjából örvendetes 
irány. ( Jó lenne, ha a magyar állam is támogatná, 
nem ellenezné.)

Addig is, a mi, erdélyi magyar szem-
pontunkból a kérdés az, hogy milyen ál-
lapotban talál majd az a bizonyos teljes 
föderalizálás (használjuk ezt a kifejezést 
jobb híján). Hogyan oldjuk meg problé-
máinkat most, miként használjuk ki mos-
tani lehetőségeinket? Sikerül megállítani 
a létszámcsökkenést, a politikai osztódást, 
sikerül egységesen fellépni a minket érin-
tő kérdésekben? A jövő év ezekből a szem-
pontokból mérföldkő lehet közösségünk 

életében. Európa változik, ropognak a második világhá-
ború, majd a kommunista rezsim összeomlása nyomán 
kialakult rendszer tartóoszlopai. Egy szabadabb világ 
jöhet, ha a válságra a meg felelő válaszokat adják majd 
a kontinens vezetői. Ezek olyan döntések, amelyekbe ne-
künk nem lesz beleszólásunk, de kötelességünk tovább 
kitartani, határozottan haladni a megmaradás útján, 
tartani az egyensúlyt, koncentrálni a következő megol-
dandó feladatra.  

Európa válasza a válságra:
a mi hosszú távú lehetőségünk
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Ötéves Az ŐrAngyAl-progrAm

Mosolyt, örömet ajándékoznak egymásnak
Karácsonyfa-

díszítő verseny

Díszes karácsonyfákat vará-
zsoltak a Majláth Gusztáv 
Károly térre vasárnap dél-

után hat csíkszeredai iskolaközpont 
„angyal-csapatai”. A legszebb kará-
csonyfát a Nagy István Művészeti 
Szakközépiskola csapata díszítette, 
a legmunkásabb fa díjjal a József 
Attila Általános Iskola csapata térhe-
tett haza. A természetes anyagokba 
öltöztetett fa díját a Petőfi Sándor 
Általános Iskola képviselői vehették 
át, a szín-harmónia fája elismerés a 
taplocai Xantus János Általános Is-
kola diákjainak járt. A legkreatívabb 
díszítőknek a Liviu Rebreanu Álta-
lános Iskola diákjai bizonyultak, a 
Nagy Imre Általános Iskola diákjai 
pedig kidíszített fájuk hagyományos 
jellegéért lettek díjazva. A Hargi-
ta Népe különdíját a petőfisek 
vehették át, „ehető fájukat” szer-
kesztőségünkben lehet megtekin-
teni. A díszek elkészítéséhez az is-
kola minden osztálya hozzájárult, 
tudtuk meg a versenyzőktől, úgy-
hogy az elismerés az egész iskola 
közösségét illeti. 

Bohócmezbe öltözött színészek szórakoztatták az Őrangyal születésnapjának közönségét. Mosolycsalogatók


