Закарпатська обласна рада | Сучасна дровітня красується на подвір’ї Свалявського дитячого будинку
Copyright Oleksandr Yuriychuk sashyur@gmail.com
https://zakarpat-rada.gov.ua/suchasna-drovitnya-krasujetsya-na-podvirji-svalyavskoho-dytyachoho-budynku/

Сучасна дровітня красується на подвір’ї Свалявського
дитячого будинку

У середу, 10 квітня, у Свалявському обласному будинку дитини знову
радісна подія. Нині у рамках підписаної заяви про наміри між Свалявським обласним будинком
дитини та Генеральним консульством Угорщини в м.Ужгород поважні гості презентували виконану
роботу із будівництва навісу для сушки та тривалого зберігання дров, що виконані за кошти уряду
Угорщини. Допомога щодо вирішення різноманітних організаційних питань надавалася
Товариством угорської культури Закарпаття та Благодійним фондом «КМКС».
Презентація відбулася за участі заступника голови Закарпатської облради Йосипа Борто,
Генконсула Угорщини в м. Ужгороді Йожефа Бугайла, його першого заступника Куті Ласло та
консула Лопперта Болажа, головного педіатра департаменту охорони здоров’я ОДА Михайла Радя,
голови Свалявської райради Мирослави Ливч, заступника голови благодійного фонду «КМКС»
Гулачі Гейза, головного лікаря обласного дитбудинку Володимира Бейреша та ін.
Передувала церемонії відкриття прес-конференція. Виступаючі радісно згадували послідовність
подій, які пов’язані із допомогою уряду Угорщини Свалявському сиротинцю та називали короткі
терміни, за які вдалося втілити у життя задумане. Йожеф Бугайла відмітив:
- Міністерство зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини дотримало чергову свою
обіцянку, із вирішення однієї з важливих проблем будинку дитини м. Свалява у встановленні навісу
для дров. Коли, 28 листопада минулого року, ми із головним лікарем дитбудинку підписали Заяву
про наміри щодо фінансової допомоги з боку угорського уряду для поліпшення умов проживання
маленьких мешканців дитбудинку, я і не думав, що події розвиватимуться так швидко. При першій
зустрічі із головним лікарем дитячого будинку, яку організував Йосип Борто, ми визначили ті
нагальні проблеми, які потрібно вирішити для цього закладу. Першим і дуже нагальним питанням
на той час було надання транспорту для перевезення діток за різних потреб. Другим – будівництво
навісу для твердого палива, завдяки якому вдасться належним чином зберігати дрова для опалення.
За дуже короткий термін вдалося виконати роботи та нині вже маємо змогу побачити новобудову.
Відрадно, що завдяки ефективному використанню коштів вдалося зекономити певну суму та
придбати вкрай необхідне обладнання й меблі для потреб дитячого будинку. Відтак, вдалося
закупити пеленальні комоди, столи, дитячі та офісні стільчики. Ці дві допомоги, здійснено спільно
із Благодійним фондом «КМКС». Тож ми плануємо й надалі допомагати цьому закладу.
Зі свого боку Йосип Борто від імені голови облради Михайла Рівіса та всього депутатського корпусу
привітав присутніх з такою святковою і радісною подією із передачі гуманітарної допомоги та
висловив щиру подяку меценатам, які роблять усе можливе для комфорту та розвитку малечі
дитбудинку.
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- Кожного разу відвідуючи Свалявський дитячий будинок, для себе відмічаю, достатньо теплу
обстановку та комфортні умови для проживання сотні маленьких вихованців. Коли вперше завітав
сюди, я хотів вивчити ситуацію: у яких умовах проживають діти та працюють педагоги. Нині я знаю
чітко, що діточки оточені теплом та турботою, – зауважив Йосип Йосипович. Пригадую, як
наприкінці минулого року, ми разом з Генконсулом Угорщини в Ужгороді Йожефом Бугайла
навідалися сюди та детально вивчали проблеми сиротинця. Головний лікар дитячого будинку не
приховував проблеми, а розповів про реальний стан справ. Працюючи в облраді, я чітко знав, що із
обласного бюджету ми не профінансуємо вирішення таких нагальних проблем. Тож вже вкотре я
звернувся до Генконсульства вишукати можливість допомогти. Відповідь була позитивною, а
фінансова допомога уряду сусідньої держави надійшла у короткі терміни.
Ми обговорили стратегію наших спільних дій та почали працювати над їх реалізацією. Я
надзвичайно нині радісний із того, що пройшло зовсім мало часу, як вдалося спільними зусиллями
разом із Генконсулом виконати низку обіцянок. Нині дві першочергові проблеми закладу вдалося
вирішити. Напередодні Великодніх свят я можу констатувати, що Божу заповідь: «Люби ближнього
твого, як самого себе» угорці й Угорщина виконують. Допомога є вагомою та надходить у різні
куточки нашого краю.
Мирослава Ливч щиро подякувала всім, хто працював над втіленням такої благородної справи:
- Наше завдання – закласти фундамент для щасливого завтрашнього цих малюків, оточити їх
турботою та любов’ю, тоді вони відчують себе потрібними і любимими, – наголосила вона.
Головний лікар Свалявського обласного будинку дитини Володимир Бейреш, не приховуючи
радісне хвилювання, подякував угорським благодійникам та керівництву Закарпатської обласної
ради за турботу й наголосив, що така допомога є вкрай важливою та покращує умови
функціонування закладу, який став теплою домівкою для дітей-сиріт, дітей позбавлених
батьківського піклування, а також дітей, які ще не мають визначеного статусу.
Висловлюючи щирі побажання, Володимир Бейреш від імені усього колективу обласного Будинку
дитини міста Сваляви вручив пам’ятні подяки заступнику голови Закарпатської облради Йосипу
Борто, Генконсулу Угорщини в Ужгороді Йожефу Бугайла та консулу Генконсульства Лопперту
Болажу.
На хвилі піднесеного та радісного настрою учасники підійшли до новозбудованого навісу, де Йосип
Бугайла та Володимир Бейреш перерізали символічну стрічку.
Прес-служба Закарпатської облради
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