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Azt a passzírozóját!

M utatós. Mármint szép, piros, igaz, egyik része 
pink felé hajló. Kis dobozán a használati utasí-
tás. Csak ilyen kapható a mindenes üzletben. 

Ellenőrzöm: az összes alkatrésze megvan, jobb híján 
megveszem, ha már elektromosra nem futja, a para-
dicsom pedig szotyog le, ráadásul más is mostanság 
ugyanilyent használ, akinek szintén nincs elektromosa. 
Kicsit furcsa, hogy minden egyes darabja műanyag, a 
hajtókartól kezdve a csigán át a henger alakú részig. 
Ennél aztán tényleg nem spóroltak a műanyaggal, csak a 
henger alsó részén vannak kis lyukak, máshol sehol, nem 
olyan, mint a nagymama passzírozója, amelynek hengere 
fémből készült, és mindenhol lyukatos volt. Szóval, az 

anyag, az benne van. Az ára is barátságos. Elégedetten 
bontom ki a házi ketchuphoz a masinát. Hát valahogy 
csak elbánt az agyonfőzött zöldséggel, de már kinyúlt a 
henger, s összezsugorodott a csiga, valami történt vele... 
De kis jóindulattal szólva, vette az akadályt a műszer. 
Gondosan visszakerült a dobozába, abban a reményben, 
hogy másodjára is partner lesz a kifőzésben. Egy hétig pi-
hent. Aztán másodszor, amikor a paradicsomlé-akcióban 
ki kellett volna állnia a próbát, feladta a harcot.

Nos, amíg az összeszerelés utolsó mozzanataként 
helyére illesztettem a hajtókart, és egy merőkanálnyi 
passzíroznivaló masszát tölcsérébe helyeztem, partner 
volt. De amint elkezdtem tekerni, mindenhol folyt a lé, 
spriccelt fel, ömlött a földre, csorgott, ahol a héj kellene 
távozzon, csak éppen az apró lyukak maradtak szára-
zon. A konyhában Hencidától Boncidáig paradicsom volt 
minden.

Pedig előre felaprózva, megrotyogtatva adagoltam 
a paradicsomot, elfőztem, a levét is leszűrtem, hogy 
könnyítsünk egymás munkáján, csak éppen passzíroz-
nia kellett volna…

Műanyag mindene, egy szeg, annyi sincs vasból… 
Fröccsentik, halomra. S veszik is mostanság, a pa-
radicsomszezonban, másként nem kellene rendre új 
hozatal. Csak az bánt, hogy éppen azt felejtik ráírni 
a feltalálói, hogy egyszer használatos. Ez az ő saruk. 
Az enyém meg az, hogy a többi vásárlóhoz hasonlóan 
támogatom e minősíthetetlen termék gyártóit azzal, 
hogy megvásárolom. Szóval, ki is a hibás? Azt a pasz-
szírozóját!

TAMÁS GYOPÁR
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T öbb mint egy éve, hogy a 
gyergyószentmiklósi Nap-
sugár az Esőben Egyesület 

által működtetett, gyergyószéki 
értelmi sérülteket foglalkoztató 
napközi működési engedélyének 
megszerzése kérdéses. A 21. éve 
létesült napközi léte folyamatosan 
veszélyben van. A tavaly áprilisban 
kezdődő problémáról többször is tá-
jékoztattuk olvasóinkat. A működé-
si engedélyt a tűzoltósági bizonylat 
hiánya miatt nem kapta meg a nap-
közi. Az épület körüli garázsokat, 
melyek akadályozták a tűzoltósági 
engedély megszerzését, időközben 
lebontották, viszont az épületen 
belül is átalakításokra van szükség.

A működési engedély 
beszerzése folyamatban van

Az önkormányzat egy engedélyezte-
téssel foglalkozó szakcéggel kötött 

szerződést. De ez nem jelenti azt, 
hogy rövid időn belül lesz engedély. 
A jóváhagyott összeg valószínű 
nem is lesz elég. „Folytatjuk a mű-
ködési engedély megszerzéséhez 
szükséges papírok beszerzését. Az 

előírásnak megfelelően, szakcéggel 
kötött az önkormányzat szerződést. 
A képviselő-testület által korábban 
jóváhagyott összeg a tervezésre lesz 
elegendő, mert többek között teljes 
tervrajzot kell készíttetni, és egy 
külső lépcső megépítésére is szük-
ség lesz. Bonyolult, hosszas proce-
dúra, és nem szeretnénk, ha e miatt 
veszélybe kerülne a tanévkezdés” – 
mondta Nagy Zoltán polgármester.

A megoldás a tanfelügyelőség 
kezében

Már korábban is írtunk arról, hogy 
a nemrég megváltozott tanügyi 
törvény értelmében, mely kötele-
zővé teszi a tíz osztály elvégzését, 
hét napközibe járó fi atal lehetne 
kilencedik osztályos. Az előírások 

szerint ez azt jelenti, hogy több pe-
dagógus és kisegítő szakember kel-
lene dolgozzon az intézményben. 

Nagy Zoltán polgármestert tegnap 
telefonon értük el, ugyanis úton 
volt, a Hargita Megyei Tanfelügye-
lőséghez ment, hogy tárgyalást 
folytasson az értelmi sérülteket fej-
lesztő központ ügyében. „Egyetlen 

megoldási javaslat körvonalazó-
dott: a tanfelügyelőség és az oktatá-
si államtitkárság segítségét kérjük. 
Szeretnénk, hogy a jelenlegi három, 
tanfelügyelőséghez tartozó pedagó-
gushoz hasonlóan alkalmaznák a 
többi szakembert is.”

„Bízom benne, hogy sikerül”

„Hétfői tanévkezdésre készülünk, 
emberhiánnyal kezdünk, de bízom 
benne, hogy a kérésünket fi gyelem-
be véve, sikerül megoldást találnia 
a tanfelügyelőségnek, és hasonlóan 
a többségi iskolákba járó gyerekek-
hez, fi atalokhoz, a gyergyószéki 
értelmi sérültek is kezdhetik a tané-
vet” – ismertette Csata Kinga, a Nap-
sugár az Esőben Egyesület által mű-
ködtetett fejlesztő központ vezetője.

Még nincs megoldás
Tanévkezdésre készülnek az értelmi sérültek napközijében
• A gyergyószéki értelmi sérülteket fog-
lalkoztató központban is hétfőn kezdődik a 
2018–2019-es tanév. Az intézményvezető a kol-
légákkal, szülőkkel készítette elő a termeket a 
félszáz értelmi sérült fogadására. A működési 
engedély megszerzése már több hónapja folya-
matban van, a szakemberek alkalmazásának 
megoldása még várat magára. Nagy Zoltán pol-
gármester tegnap a tanfelügyelőséghez fordult 
segítségért.

A termeket előkészítették. A napközibe 
járó értelmi sérülteknek is hétfőn 
kezdődik a tanév 
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A tanfelügyelőség és az 
oktatási államtitkárság 
segítségét kérjük




