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Szigorítottak  a busztársaságok
Diákbérlettel legkésőbb este 8-ig lehet utazni

• Hiába érvényes a 
bérlet, este 8 után 
nem utazhatnak en-
nek felmutatásával 
a diákok a Gyergyó-
szentmiklósról induló, 
a környék településeit 
érintő buszjáratokon. 
Az iskolák kérésére 
hozták be az intézke-
dést a társaságok.

P E T H Ő  M E L Á N I A

E gy unokáját nevelő tekerő-
pataki nagymama panasz-
szal kereste fel szerkesztősé-

günket. Kifogásolta, hogy 15 éves 
unokája hiába mutatta fel érvényes 
bérletét a Gyergyószentmiklósról 
este 10 óra után induló buszjáraton, 
a sofőr csak jegyvásárlás ellenében 
akarta felengedni a járműre a fi út. 
Pénz nem volt a gyereknél, kétség-
beesett telefonhívására a nagyma-
ma tanácsolta, szóljon a buszveze-

tőnek, hogy a célállomáson majd ő 
fogja kifi zetni a jegy árát.

A panaszos elmondása szerint a 
Gyergyószentmiklóson tanuló kilen-
cedikes unokája a délutáni órákban 
a város egyik vendéglátó egységénél 
szakmai gyakorlaton vett részt, a kö-
telező „praktika” 8 órakor ért véget, 
így a gyerek nem érte el az éppen 8 
órakor induló autóbuszt. A követke-
zővel, a két órával később indulóval 
szeretett volna hazamenni. „Vártam 
az unokámat a tekerőpataki megál-
lóban, de végül nem vett el pénzt a 
jegyre a sofőr. Dühítő az eset. Kihez 
menjen egy gyermek, ha ott marad 
este az utcán? Egyáltalán miért kell 
beszámoljon arról a sofőrnek, hogy 
ő azért utazik későn, mert tanulni 
akar?” – méltatlankodott a nagyma-
ma. Elmondta, az eset másnapján 
felkereste az illető busztársaságot, 
ahol megoldásként azt a javaslatot 
kapta, jelezze írásban, hogy unokája 
a késő esti órákban is utazhat, ennek 
a papírnak a felmutatásával szálljon 
buszra adott esetben a gyerek, ha ér-
vényesíteni szeretné a bérletét.

Jelezni kell a késői utazást

Szerkesztőségünk megkereste az il-
lető busztársaságot. Fehér Zoltán, a 

Vándor Trans Kft . vezetője elmond-
ta, az iskolák kérésére az általa 
vezetett és más gyergyói busztár-
saságok is szigorítást vezettek be a 
diákbérleteket illetően. „A bérlet az 
iskolaidőre szól, és este 10-kor már 
nincs tanítás. Vakációs időszakokra 
sem vásárolnak bérletet a diákok… 
Ennek ellenére régebben volt példa 
arra, hogy a késői járaton a mun-
kásoknak nem volt helyük, mert a 
gyerekek elfoglalták. Persze nem a 
mi hatáskörünk ellenőrizni, hogy 
a diákok hánykor mennek haza, 
de a tavalyi tanévben az iskolák 
kérték tőlünk, hogy este 8 után ne 
fogadjuk el a bérletet tőlük. A gye-
rekek erre többször fi gyelmeztetve 
voltak” – mondta Fehér Zoltán. 
Hozzátette, ha iskolai tevékenység 
miatt a késő esti órákban utazna a 
diák, szülői beleegyezés szükséges 
ahhoz, hogy bérletét érvényesíteni 
tudja. Az ilyen eseteket a busztár-
saságoknál kell jelezni. A Vándor 
Trans vezetője a saját telefonszá-
mán is készséggel fogadja az ilyen 
jellegű megkereséseket.

Szigorítottak: a diákok csak 
szülői kérésre utazhatnak 
20 óra után

▴   F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

535500, Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 15. sz. • E-mail: hirlap@gyergyoi-hirlap.ro, hirdetes@gyergyoi-hirlap.ro

Szerkesztőségi ta gok

Tördelőszerkesztő
Reklámgrafi ka

Korrektor
Tévéműsor, Szórakozás

Ügyfélfogadás
Reklám

Lapterv

Baricz-Tamás Imola, Balázs Katalin, 
Pethő Melánia
Bajkó Zsuzsa
Tóth Szilárd
Ravasz Réka
Gräf Botond
Pál Ramona
Kelemen Tímea, tel.: 0726-720 308, 
E-mail: marketing@gyergyoi-hirlap.ro
Mihály László, Tókos Attila

Főszerkesztő

Főszerkesztő-helyettes

Fiókszerkesztőség-vezető

Fotórovat-vezető

Tartalomigazgató

Ügyvezető igazgató

Kozán István

Kovács Eszter

Gergely Imre

Beliczay László

Szüszer Róbert

Zilahi Imre

Tíz éve a cukorbetegekért

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.
Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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Székelyhon
A GYERGYÓI HÍRLAP

Gyergyószék napilapja, 
az Erdélyi Médiatér Egyesület 

médiaportfóliójának tagja.

Telefon: 0266-361201

B A R I C Z - T A M Á S  I M O L A

A Gyergyói Cukorbetegek Egyesü-
lete és a Hargita megyei Gyerek 

és Fiatal Cukorbetegek Egyesülete a 
tagokkal közösen ünnepelte, hogy 
tíz éve a cukorbetegséggel élők min-
dennapjainak a könnyebbé tételén 
tevékenykednek. A Gyergyószent-
miklóson tartott hétvégi rendezvé-
nyen a jelenlévők kört alkotva, kék 
sálakkal, a cukorbetegek nemzet-
közi szervezetének jelével hívták fel 
a járókelők fi gyelmét. Ez a jel életet 
menthet, több gyergyói cukorbeteg 
bal csuklójára már fel van varrva.

A Németországból indult Élet-
mentő Tetoválás mozgalomhoz ren-
getegen csatlakoztak, a tetoválómű-
vészek ingyenesen varrják fel e jelet 
a cukorbetegek csuklójára, melynek 
láttán bárki felismerheti, hogy az 
ájulás, rosszullét, eszméletvesztés 
esetén mivel kell számolni, mi lehet 
a háttérben. Suciu Gábor ismételten 
felhívja az érintettek fi gyelmét, hogy 
jelentkezzenek, de ha még bátorta-
lanok, idegenkednek a tetoválástól, 
akkor is keressék fel kérdéseikkel.

Várják a cukorbetegeket

Az egyesület vezetője jelezte, min-
den hónap első hétfőjén a székhe-
lyen találkoznak az egyesületi tagok. 
A Kárpátok utcában, Pázmán Enikő 
családorvos rendelője melletti helyi-
ségben várják mindazokat, akiknél 
nemrég állapítottak meg a cukorbe-
tegséget. Az egyesület vezetője fon-
tosnak tartja, hogy minden érintett 
szakmai eligazításban is részesüljön, 

találkozzanak, beszélgethessenek, 
jó hangulatban véleményt és ételre-
cepteket cserélhessenek egymással. 
Suciu Gábor arról is szólt, hogy azo-
kat a szülőket is várják, akik cukor-
beteg gyerekeket nevelnek, hiszen 
programjaik által arra törekednek, 
hogy rávezessék a szülőket, hogy 
próbálják elengedni gyerekeik ke-
zét, emellett pedig fontosnak tartják, 
hogy a gyerekekben, ifj akban tuda-
tosuljon, hogy helyzetük nem be-
tegség, hanem állapot, és nincsenek 
egyedül a problémájukkal, támogat-
ják a kezdeti nehézségekben.

Az egyesület vezetője arról is 
szólt, hogy a kezdeti nehézségeken 
immár túl van a hatvan tagot szám-
láló szervezet, van székházuk, és tá-
mogatóik is szép számmal gyűlnek. 
A fennállásuk 10 éves évfordulóján 
érdemérmet adományoztak a segí-
tőiknek, munkáját köszönték többek 
között dr. Bartalis Hajnal diabetoló-
gusnak is. Az elmúlt tíz évben pedig 
számos testvéregyesülettel vették fel 
a kapcsolatot. Ennek hozadékaként 
a gyergyói cukorbetegek november 
17-én, szombaton Sepsiszentgyörgy-
re utaznak, ugyanis a cukorbetegek 
világnapja alkalmából együtt ünne-
pelnek. Aki csatlakozni szeretne, a 
0745-678641-es telefonszámon jelez-
heti szándékát. A Facebook közös-
ségi oldalon Gyergyói Cukorbetegek 
Egyesülete néven számos hasznos 
információt is megoszt a szervezet, 
ott is követhetik programjaikat.

• Tíz éve annak, hogy a Gyergyói Cukorbetegek Egye-
sülete a tagoknak nemcsak a betegségére, kezelésére 
fókuszál, hanem a vele való jó együttélésre is példát 
mutat, szakmai eligazítást nyújt. A november 14-i cu-
korbetegek világnapja apropóján beszélgettünk Suciu 
Gáborral, a gyergyói egyesület vezetőjével.

A cukorbetegeket biztatják e jel 
felvarratására
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