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Azt hitték, ingyen kapják
Működik a fatelep, ám alacsony az érdeklődés

Édesanyját keresi

• Gyergyószentmiklóson született, Norvégiába örökbe

fogadott ifjú hölgy keresi édesanyját, és ebben kér segítséget egy közösségi oldalon. A felhívásban ez olvasható: Édesanyámat keresem, Kovács Enikőt, aki 1973
vagy 1974-ben született Hargita megyében, Gyergyószentmiklóson. Nyolc hónapos voltam, amikor örökbe
fogadtak Norvégiába.”
BALÁZS KATALIN

A

biológiai anyját kereső hölgy Kovács Erika, 1990. október 15-én
született, a csíkszentmártoni gyermekotthonban nevelkedett pár hónapig,
amíg norvég nevelőszülei magukhoz
nem vették. Hazavittek – írja, Norvégiára gondolva, de visszakívánkozik
Gyergyószentmiklósra: „Szeretném
meg találni az édesanyámat, aki 16
éves lehetett, amikor megszülettem.
Lehetséges, hogy testvéreim is vannak, szeretném megismerni a múltamat. Sokat gondoltam erre, készen
állok rá. Készen állok rá, hogy megtudjam, honnan származom, ki adott
nekem életet” – írja Erika. Felvettük a
kapcsolatot a közösségi oldal kezelőivel, akik ajánlották, ha információval
tudunk szolgálni, azonnal továbbítják
azt Erikának Norvégiába. Ezért kérünk
bárkit, aki érintett a kérdésben, és szeretne kapcsolatba kerülni Erikával, jelentkezzen szerkesztőségünkben hétfőtől csütörtökig 9-17 óra között.

Az Építők utca 11. szám alatti
mellékgazdaság udvarán van az
eladásra ajánlott tüzelő

• Kevesen fizettek be

a gyergyószentmiklósi
önkormányzat által
áruba bocsátott fenyőfára. Egy hónapja
is elmúlt annak, hogy
megtörtént a tűzifaigénylések elbírálása:
első körben több mint
hatszázan jelezték
igényüket, de mostanáig csupán tizenegyen fizették ki a
tüzelőt.
B A R I C Z - T A M Á SI M O L A

A

gyergyószentmiklósi önkormányzat igényfelmérés
után döntött úgy, hogy egy
fatelepet hoz létre. Működtetésével
az a cél, hogy elsősorban a rászoruló helyi lakosokon segítsenek,
többek között az egyedül élő időseken, a családban sérült személyt
gondozókon, a kisnyugdíjasokon,
akiknek nagy erőfeszítésbe kerül

a téli tüzelő beszerzése. Az önkormányzat erdőiből kitermelt fenyőfa
megvásárlására első körben 627-en
jelezték vásárlási igényüket. A jogosultságra vonatkozó szabályzat
értelmében a második körben kiegészítő akták leadására, szándékmegerősítésre 59-en válaszoltak. A
leadott kérelmek és az elbírálásra
kialakított, a képviselő-testület által jóváhagyott pontozási rendszer
alapján minden igénylő aktacsomóját elbírálták, és így kialakult egy
jogosultsági sorrend. A jogosultak
névsora a polgármesteri hivatal
ügyfélfogadójában tanulmányozható.

Két hét lenne a jelentkezésre
Az eladásra kínált fa mennyisége összesen huszonnégy háztartásnak elégséges. Az elbírálás
értelmében minden háztartás öt
köbméter, azaz körülbelül hét folyóméter fa megvásárlására jogosult. A
szabályzat értelmében a fa kifi zetését követően minden vásárlónak
magának kell elszállítania a fát. „A
megvásárlásra, elszállításra összesen két hetük van a jogosultaknak,
de azt tapasztaltuk, hogy kevesen
jelentkeznek közülük. Mostanáig
összesen tizenegy igénylő fizette
ki a tüzelő árát az önkormányzat
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pénztárába. Jelenleg is lehet igényelni a téli tüzelőt, köbméteréért
170 lejt kell fi zetni” – ismertette
Fórika Krisztina, az önkormányzat
sajtószóvivője.

Azt is hihették, hogy ingyenes
Több oka is lehet annak, hogy
nehézkesen működik a rászoruló
családok megsegítésére létrehozott
fatelep. Vannak, akik a bonyolult,
összetett igénylési eljárás miatt
nem veszik igénybe az ajánlatot,
ugyanis dokumentumokra van
szükség a rászorultság bizonyítására annak érdekében, hogy az
elbírálásnál magas pontszámot
kapjon az illető. Aki ezt az utat
végigjárja, az akkor torpan meg,
amikor a rakodás és szállítás szervezéséhez kell embereket, célgépet
szereznie. Az ár is sokakat eltántorít, hiszen a 170 lejes köbméterenkénti összeg a házhoz szállítással
jelentősen megnövekszik. A visszajelzésekre hivatkozva a sajtószóvivő azt is jelezte, azért lehet kevés a
lehetőséggel élők száma, mert több
igénylő azt hitte, hogy az önkormányzat ingyen adja a téli tüzelőt.
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Érdemes tudni
A közösségi oldal, melyen az édesanyját kereső Erika felhívása megjelent, Románia sosem felejtett gyermekei nevet viseli (The Never Forgotten
Romanian Children – Copiii niciodată
uitați ai României). Egy buzăui származású, Írországban élő hölgy, Ileana
Cunniff e Baiescu hozta létre 2015-ben
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annak reményében, hogy a külföldre
örökbe adott testvérére rátalálhat. A
külföldre örökbe fogadottaknak különböző csoportjaik vannak a világhálón,
és ezek fő témája a biológiai szülők
megkeresésére irányul. A testvérét kereső Ileana így más elhagyott gyereknek is segítőjévé vált a szülők megkeresésében. A Románia sosem felejtett
gyermekei hamarosan találkozóhely
lett: az örökbe fogadott gyermekek
mellett azok a szülők is kezdték látogatni, akik valamilyen okból elszakadtak
gyereküktől, de fel akarták venni vele
újra a kapcsolatot. A találkozásokat önkéntesek segítik, az oldalra elküldött
üzenetre nagyon hamar válaszolnak –
ezt tapasztalhattam Erika iránt érdeklődve. A szolgálatos önkéntes ismertette az oldal működése mellett az eddigi
eredményeiket: eddig 500 gyereknek
sikerült közreműködésükkel megtalálni a családját amellett, hogy Ileana is
megtalálta testvérét. A Facebook-oldalon lévő csoportnak 32 ezer tagja van,
és naponta érkezik segélykérés. A segítségnyújtáshoz nagyon sokan hozzájárulnak: a segítséget kérő, aki eldönti,
hogy szembe akar nézni a múltjával,
származásával, bármilyen legyen is
az, illetve azok az emberek, akik ebben segítenek a kérés megosztásával,
érintettekhez való eljuttatásával. Az
oldal fenntartói levélben is elérhetőek a theneverforgottenrchildren@
yahoo.ie címen.
A közösségi oldalon megjelent
fotó az édesanyját kereső Kovács
Erikáról
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