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Értesítés

Értesítjük olvasóinkat, ügyfeleinket, hogy a Gyergyói Hírlap ügy-
félszolgálata jövő héten rövidített programmal, 11 és 15 óra között 
tart nyitva, nyári szabadságidőszak miatt. Az iroda kedden, augusz-
tus 15-én a hivatalos állami ünnep miatt zárva tart.

Szerelmes versek szép csokorban

Szerelmesdi címmel tart előadást Publik Antal, akit szavalóként 
sokan ismerhetnek, de a sportpályák világának is ismert alak-
ja. A pénteken 20 órakor a Gyergyószentmiklósi Művelődési Ház 
Karancsi termében sorra kerülő eseményen az előadó megfogal-
mazása szerint „egy csokor szerelmes vers hangzik el válogatva a 
világirodalom legszebbjei közül”. Az előadó hívatásának tartja, hogy 
visszalopja a magyar emberek szívébe a vers szeretetét.

A SZERZŐ FELVÉTELEI

A földszint  mennyeze-
tét tartó, elszenesedett 
gerendák helyére újak 

kerülnek, remélhetőleg hama-
rosan új szarvazat is lesz a há-
zon. A kalákázók munkáját Vita 
Csaba hangolja az össze, ő az 
egyik károsult, aki felvállalta, 
hogy a teljes tetőzetet, Kercsóék 
részét is beleértve rendbe teszi. 

Pénzzel tudnak segíteni

Nem saját erőforrásból épít-
keznek Vitáék, hiszen a tűz 

után a tetőtéri lakásukban 
semmi nem maradt, ruhát is 
mástól kaptak. Kérdésünkre 
elmondta, sok jószándékú em-
berrel találkozott, ki miben 
tud, segít. Felajánlások van-
nak faanyagra, nyílászárókra. 
Hogy még mire lenne szükség? 
Ahogyan haladnak a munká-
latokkal, úgy derül ki, milyen 
építkezési anyagot kell pótolni. 
Jelen pillanatban készpénzzel 
tud segíteni az, aki szeretne. 
Később, ha már tető lesz a há-
zon, lehet gondolkodni a be-

rendezésen, addig viszont az 
sincs, ahol tárolni. 

A Vita családot szomszédaik 
fogadták be, két kisgyerekükkel 
ott laknak ideiglenesen. 

Hetvenévesen új életet kezdeni

Szintén szomszéd, egy Né-
metországban lévő személy 
ajánlotta fel házát a Kercsó csa-
ládnak ideiglenes lakhelyként. 
Ottjártunkkor a háziasszony, 
Kercsó Mária-Magdolna mondta 
el, mennyire nehéz hetvenéve-
sen egy ilyen esettel szembe-
sülni. A lakásnak plafonja sincs, 
garázsban, színekben van min-
denük, ami megmaradt. A korom 
belepte, víz megáztatta a búto-
rokat, a könyvek penészednek. 
Nemcsak a saját, lányuk ingósá-
gai is a házban voltak. 

Kisnyugdíjasok, így minden 
segítséget szívesen fogadnak 
a talpra álláshoz. Ruhán kívül 
mindennek örvendenek, az élel-
met és más támogatást is bele-
értve. Amit eddig kaptak, azt 
hálásan köszönik. 

Bár korábban a Vita Csaba 
számlaszáma volt csak köz-
zé téve, azt kérték, a saját el-
érhetőségeiket is adjuk meg 
olvasóinknak. Sok ismerősük 
van, akik jelezték, nem a te-
tőfedésbe pótolnának, hanem 
célirányosan Kercsóéknak jut-
tatnának segélyt.

BALÁZS KATALIN

Tíz nappal a Kossuth Lajos utcai tűzeset után

A károsultaknak elkel a segítség
Elszállították az elszenesedett gerendákat, 

a rengeteg cseréptörmeléket, tető nélküli 

a Kossuth Lajos utcai ikresház. Az augusztus 

elsejei tűz, amelyet a tűzoltósági jelentés szerint 

rövidzárlat okozott, lakhatatlanná tette 

a Vita és Kercsó család otthonát.

Továbbra sem lesz jelentő-
sebb változás e hét végének el-
ső napján, az időjárás nagyjából 
marad olyannak, amilyen volt 
eddig: hőség, amit rövid idő-
közökre záporeső, zivatar sza-
kíthat meg. Szombattól már 
jelentősebb lehűléssel számol-
hatunk.

Az Országos Meteorológiai 
Szolgálat (OMSZ) által a ren-
delkezésünkre bocsátott ada-
tok szerint ma a hőség kiterjed 
az ország nagy részére, az ala-
csonyabban fekvő területeken a 
kánikula az eddigihez hasonló 
lesz. Az éjszakai hőmérsékle-
ti értékek 20 Celsius-fok körül 

alakulnak, de helyenként elér-
hetik a 23-25 fokot is. A nappali 
hőmérséklet elérheti a 35 fokot 
térségünkben. Az előrejelzé-
sek szerint esőre pénteken még 
nem kell számítani az alacso-
nyabban fekvő területeken. To-
vábbra is a sárga kódjelzés lesz 
érvényben. Ez a kódjelzés álta-
lában azt jelenti, hogy magas 
hőmérsékletre, erős széllöké-
sekre, záporokra, zivatarokra, 
villámlásra, dörgésre, jégverés-
re lehet számítani. Erre a nap-
ra az esőt, vihart, jégverést nem 
tartják valószínűnek a meteo-
rológusok. Ezután viszont el-
kezdődik a fokozatos lehűlés az 

OMSZ tájékoztatása szerint. Ez 
nem azt jelenti, hogy az évszak-
hoz képest hidegebb lesz az idő 
mint más években, mindössze 
annyit, hogy az eddigi hőmér-
sékleti csúcsértékeknél akár 
8-10 fokkal is kevesebbet mér-
hetünk. Ami még így is a sok-
évi átlag fölött helyezkedhet el.

Szombaton déltől az időjárás 
változékonnyá válik, ami a va-
sárnapra virradó éjszaka folya-
mán csak fokozódni fog. Nagy 
valószínűséggel záporesők, zi-
vatarok (dörgéssel és villám-
lással) lesznek térségünkben, 
s egyáltalán nem kizárt a jég-
verés esélye sem. Az ezt követő 
napokban a hőmérsékleti érté-
kek elérhetik a 31 fokot. Hegy-
vidéki övezetben a nappali 
hőmérséklet 22-26 fok között 
alakul pénteken, utána fokoza-
tosan csökken. Az éjszakai hő-
mérséklet jóval alacsonyabb, 
10-16 fok körüli lesz. Esőre pe-
dig a hegyvidéken mindhárom 
nap folyamán lehet számítani.

Továbbra is ajánlatos betar-
tani a kánikulai időszakra már 
közölt tanácsokat. Erős napsü-
tés esetén kerüljük a szabadban 
való tartózkodást, fogyasszunk 
legalább 2 liter vizet, öltözzünk 
világos, könnyű ruhákba, vi-
seljünk valamilyen fejfedőt. Ha 
megerednek az ég csatornái, le-
hetőleg ne tartózkodjunk a sza-
badban, ha villámlás is kíséri, 
ne meneküljünk fák alá, a sze-
mélygépkocsit állítsuk meg, 
amíg eláll a zivatar. 

BAKÓ ZOLTÁN
 Elő kell készíteni az esernyőket szombatra

Egyelőre nincs pontos dá-
tum a Szülőföldön magyarul 
nevelési, oktatási, valamint tan-
könyv- és taneszköz-támogatási 
program kifizetéseivel kapcsola-
tosan – közölte érdeklődésünk-
re Ady-Kovács-Ferenczi Noémi, 
a pályáztatást végző Románi-
ai Magyar Pedagógusok Szövet-
ségének (RMPSZ) munkatársa. 
Elmondta, bár tavaly már au-
gusztusban elkezdődtek a kifi-
zetések, idén erre kevés esély 
van. Nemrég felterjesztették a tá-
mogatási kérelmeket a magyar 
kormány támogatását folyósító 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-
hez jóváhagyásra, és csak a dön-
tés után pár hétre kezdődhetnek 
meg a kifizetések. Pontos dátum 
még nincs a kérelmek elbírálá-
sára és kifizetésekre sem – mu-
tatott rá a programkoordinátor. 

Idén 149 079-en igényelték a 
program nevelési, oktatási, vala-

mint tankönyv- és taneszköz-tá-
mogatását, ebből 1843 hallgatói 
kérelem volt. 1785 támogatási 
kérést utasítottak el hiányzó ira-
tok miatt. Mint ismeretes, ezen-
túl a támogatás összege 22 400 
forint (325 lej) lesz, az eddi-
gi 17 200 forint (249 lej) helyett. 
Az egyetemistáknak nyújtandó 
hallgatói támogatás összege vi-
szont nem változott, továbbra is 
2800 forint (40 lej).

Adakozók figyelmébe

Az alábbi számlaszámokra lehet pénzbeli támogatást utalni a 
Kercsó és Vita családnak. A telefonszámokon pedig egyéb felajánlá-
sokat lehet tenni.
Kercsó Andrei RO37CECEHR0308RON0348421
Tel.: Kercsó András 0748–977 968, Kercsó Mária Magdolna 0748–
314 383.
Vita József Csaba  RO97BRDE210SV22181492100 
Tel.: 0740–252 802.

Teljesen kiégett az ifjabb Vitáék lakótere, fedél nélküli az ikresház

Kercsó Mária Magdolna a ház mögötti színekben tárolja azt, amije maradt

Záporokkal, zivatarokkal enyhül a hőség Várni kell még a támogatásra
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