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Ismét bebizonyosodott: él a jó szándék, az 

együttérzés a gyergyóiakban, hisz hozzájáru-

lásukkal kevesebb, mint egy hónap alatt ösz-

szegyűlt az az összeg, ami a nyolc és fél éves 

Neuhárdt Anita lábkorrekciós műtétjéhez szük-

séges. A szülők már átutalták a pénzt a münche-

ni Schön Klinika számlájára, és már időpontot is 

kaptak a műtétre.

„Január 9-én átutaltuk az 
Anita műtétjéhez kiállí-
tott becsült számla ér-

tékét, a banki kezelési költ-
séggel együtt 16 600 eurót. Egy 
napra rá a műtét időpontját is 
közölték velünk: május 8-ára 
programálták Anitát” – keres-
te fel a jó hírrel szerkesztősé-
günket Neuhárdt Ottília, a láb-
korrekciós műtét előtt álló kis-
lány édesanyja. Nagyon rövid 
idő alatt gyűlt össze az összeg, 
a család december közepe tájt 
fordult nyilvánosan, többek kö-
zött lapunkon keresztül is se-
gítségért. „Ez egy csodálatos 
összefogásnak az eredménye. 
Azt tapasztaltuk, hogy meg-
mozdult az egész város” – fogal-
mazott Ottília. Mint részletezte, 
magánszemélyek, civil szerve-
zetek, egyházak, cégek, klubok 
egy emberként álltak a kislány 
ügye mellé, sokan rendezvé-
nyeken, előadásokon szervez-
tek gyűjtéseket, vagy kimondot-
tan a kislány javára tartottak jó-
tékonysági eseményt.

„A nagy szikla kicsi kővé 
változott”

„Elmondhatatlanul hálásak 
vagyunk. Az a nagy szikla, amit 
ölbe kaptunk, egy kicsi kővé 
vált annak köszönhetően, hogy 
ilyen sokan támogattak. Nekem 
egyet kellett lépnem, és felénk 
tízet léptek az emberek. Cso-
dálatos nyitottságot tapasztal-

tunk meg ez alatt a rövid idő 
alatt” – fogalmaz az édesanya. 
Azt is csodálatosnak tartja, 
hogy kérés nélkül egy önkén-
tes csapat szerveződött csa-
ládjuk köré, amely tagjai nem-
csak biztatásukkal, de ötleteik-
kel, konkrét tettekkel is segítet-
ték a gyűjtést. „Még csak egy ki-
csit sem hagyták, hogy lankad-
jon bennünk a lendület. Ha né-
ha leengedtünk volna, nem te-
hettük, mert kerestek, ötleteket 
adtak, cselekvésre sarkalltak” 
– meséli. Külön kiemelte Ani-
ta iskolája, a „kicsi Fogarassy” 
pedagógus- és szülőközössé-
gének hozzáállását, a Fészek, 
Gyergyói Édesanyák Egyesüle-
tének segítségét, a református 
és a római katolikus egyházak 
támogatását, a Figura Stúdió 
Színház, a művelődési központ, 
a gyergyói kórusok, a fúvósze-
nekar, a Step Dance Sportklub, 
a Tütü Balett Egyesület közös-
ségeinek nagylelkűségét.

E g y  h e l y i ,  k ö r n y é k b e -
li és magyarországi vállal-
kozókból álló csoport is hoz-
zájárult a „nagy csodához”, a 
gyergyószentmiklósi Ilyés Já-
nos közbenjárásával a szüksé-
ges összeg nagy részét, 11 ezer 
eurót ajánlottak fel Anita javá-
ra. „Az ember nem is remény-
kedik ilyen szintű összefogás-
ban, de mi most megtapasztal-
tuk, hogy nem halt ki az embe-
rekből az együttérzés a bajban 
lévők iránt” – fogalmaz az édes-

anya. Hangsúlyozza, minden 
egyes adakozónak egyaránt na-
gyon hálásak.

Folytatódik az adománygyűjtés

Ottíliától megtudtuk, bár a 
műtéthez szükséges összeg ki-
gyűlt, az adománygyűjtést foly-
tatják, lévén, hogy esetleges, 
egyébként várható költségek-
re is felkészültek szeretnének 
lenni. Mivel korábban már két-
szer láboperáción esett át Ani-
ta, és mindkét alkalommal re-
habilitációs programmal gyor-
sították a felépülését, a szü-
lők most is hasonló, költségek-

kel járó kezelésekre számíta-
nak. Ezért nem zárják le az el-
kezdett egyeztetést a gyergyói 
zenészekkel, akik jótékonysági 
céllal a közeljövőben adnak kö-
zös koncertet, illetve a Progym 
elnökének felajánlását is elfo-
gadják, ami szerint egy jóté-
konysági hokimeccs is lesz ha-
marosan Gyergyóban.

Fontos az átláthatóság

A Neuhárdt család fontos-
nak tartja, hogy az adományok 
értéke és útja lekövethető le-
gyen, éppen ezért szívesen fo-
gadták annak a jogtanácsos-

nak a szakmai segítségét, aki a 
pénzek nyilvántartására ajánl-
kozott. A hitelesség, a szavahi-
hetőség ellenőrizhetősége érde-
kében a városházán adomány-
gyűjtés jóváhagyására kérést is 
nyújtott be a család, így jóváha-
gyással helyezték el az üzletek-
ben az adománygyűjtő urnákat. 
„Az emberek bizalmával nem 
szeretnénk játszani. Fontosnak 
tartjuk, hogy átlátható, ellen-
őrizhető legyen az adományok 
útja” – hangsúlyozza Neuhárdt 
Ottília. Hozzáteszi, másokra 
nézve is fontos, hogy a kislá-
nya javára szervezett gyűjtés a 
legtisztességesebben történjen, 
„hiszen ha egy ügy kapcsán az 
adakozóknak negatív élményei 
lesznek, egy következő, hason-
ló ügyet nem valószínű, hogy 
felkarolnak. Mi úgy érezzük, 
hogy felelősek vagyunk azok-
kal szemben is, akik a jövőben 
fordulnak majd a közösséghez 
segítségért.”

Segítő szervezet 
létrehozását tervezik

Az Anita számára szervezett 
gyűjtés sikere, a sok pozitív ta-
pasztalat arra sarkallja a kis-
lány családját és az ügyüket fel-
karoló önkénteseket, hogy egy 
szervezet keretén belül máso-
kon is segítsenek. „Megfogal-
mazódott egy nonprofit egyesü-
let létrehozásának ötlete azzal 
a céllal, hogy a hozzánk hason-
ló helyzetben lévőknek, adott 
esetben, legyen ahova fordul-
niuk segítségért. Hosszú távon 
pedig – úgy gondolom – Anita 
az egyesületen keresztül tud-
ná visszaadni mindazt a jót en-
nek a közösségnek, amit most 
ő kapott” – mondja az édes-
anya. Megjegyzi továbbá, hogy-
ha a mostani gyűjtés során több 
pénz gyűlne, mint amennyi-
re szüksége lesz Anitának a 
gyógyuláshoz, a pluszt egy ha-
sonló helyzetben lévő személy-
nek ajánlják fel.

PETHŐ MELÁNIA

Rekordidő alatt gyűlt össze az Anita műtétjéhez szükséges összeg

Összefogás és új lendület

 Anitát és családját sok kellemes meglepetés érte 
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Egyre nehezebben találnak munkaerőt

2,4 tonna hulladék gyűlt

Jelentősen visszaesett a Har-
gita megyei munkaerő-elhelye-
ző ügynökségnél (AJOFM) nyil-
vántartott munkanélküliek szá-
ma, ugyanakkor továbbra is 
csökken azok száma, akiket 
könnyen lehet alkalmazni.

Mint Tiberiu Pănescu, az ügy-
nökség vezetője tegnap elmond-
ta, míg 2016 végén 7 829 állás-
talan szerepelt az adatbázisuk-
ban, 2017 végén 6542-re volt te-
hető a számuk, így a munka-
nélküliségi ráta 4,83 százalékra 

csökkent az előző évi 5,76 szá-
zalékról. A munkanélküliek is-
kolázottsági szintje viszont vi-
szonylag alacsony, a nyilván-
tartott személyek közül csupán 
1961-nek van legalább középfo-
kú vagy annál magasabb vég-
zettsége.

Tiberiu Pănescu ugyanakkor 
hangsúlyozta, egyre nehezebb 
megfelelő embereket találniuk 
a munkáltatóknak az üres állá-
sokra, és a helyzet évről évre sú-
lyosabb. Az munkaerő-elhelye-

ző ügynökség vezetője szerint 
a szakképzett személyek vagy 
külföldön vállaltak munkát, vagy 
visszavonultak, esetleg mező-
gazdasággal foglalkoznak.

 2017-ben egyébként 3147 sze-
mélyt alkalmaztak az ügynök-
ségen keresztül. Nőtt ugyanak-
kor azoknak a munkanélküliek-
nek a száma, akik valamilyen, 
az ügynökség által szervezett 
képzésen részt vettek: 29 kép-
zésre 642 személy jelentkezett. 

BÁLINT ESZTER

Sikeresnek bizonyult Csoma-
falva község vezetésének az a 
kezdeményezése, amely során 
szelektív hulladékgyűjtésre buz-
dították az embereket. Márton 
László-Szilárd polgármester 
Facebook-oldalán tette közzé a 
január 8-án lezárult akció ered-
ményét: 2,4 tonna különváloga-

tott szemetet szállítottak el. Ha 
vannak háztartások, ahol ma-
radt még ilyen hulladék, jelezni 
kell ezt az alpolgármesternek. 
Január utolsó szombatján ismét 
elszállítják a különválogatott 
szemetet a községből. Az akci-
ót azzal a magyarázattal hirdet-
ték meg, hogy az ünnepek alatt 

rendszerint a megszokottnál jó-
val több hulladék gyűl, szemete-
sebbé válhat a környezet, ezt kí-
vánták megelőzni a lakók bevo-
násával. Szemeteszsákokat osz-
tottak szét, hogy ezekbe gyűjtsék 
a csomagolóanyagokat, italos pa-
lackokat, dobozokat.

PETHŐ MELÁNIA

Családi nyílt nap a múzeumban
Végéhez közeledik a Weöres 100 – A megmozdult szótár című, 
Weöres Sándor költészetét bemutató interaktív tárlat. Mindazoknak, 
akiknek még nem volt alkalmuk meglátogatni, vagy szeretnék újra 
megtekinteni, már csak néhány nap áll rendelkezésükre. Szombaton, 
január 13- án 10 és 14 óra között rendkívüli nyitva tartással és ingye-
nes belépéssel Családi nyílt nap keretében várja a múzeum az érdek-
lődőket. Emellett a kiállítás időtartamát meghosszabbították néhány 
nappal: jövő héten hétfőtől csütörtökig, azaz január 15. és 18. között 
még látogatható.




