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Éhezők az árnyékban
A rászorulók többsége magányos, idős ember

B A L Á Z S  K A T A L I N

É vente négyezer személy nyit 
be a Gyergyószentmiklósi 
Polgármesteri Hivatal szoci-

ális osztályának irodájába. Többsé-
gük rászoruló, és nem kevés köztük 
az éhező sem. Az árnyékban van-
nak azok a gyergyószentmiklósi 
személyek, családok, akiknek, ha 
lesz is karácsonyfájuk, nem kerül 
ajándék a fa tövéhez. Közéjük tar-
toznak azok is, akik nem terítenek 
ünnepi asztalt a szentestére. Ilyen-
kor pedig jobban rájuk irányul a 
fi gyelem, különböző szervezetek, 
csoportosulások gyűjtenek, hogy 
öröm legyen nekik is az ünnep. 
Gereőff y Imola, az önkormányzat 
szociális osztályának vezetője állít-
ja: a hétköznapokon is számon kell 
tartani a rászorulókat, követni sor-
sukat, és semmiképp sem ítélkezni. 

Ajándékcsomag 
a rászorulóknak

A szociális osztály illetékese a csa-
ládok rendszeres látogatása mellett 

fontosnak tartja azt is, hogy mit 
kapnak ajándékba. Az Együtt Egy-
másért Gyergyószentmiklósiakért 
adományakció során összeállított 
csomagok csakis olyan tartós élel-
miszereket tartalmaznak, amelyek 
minőségiek, nem járt le szavatos-
sági idejük. 

A tegnap kiosztásra váró csoma-
gok száma 130 volt. Kevesebb volt 
köztük a méretesebb, a nagycsalá-
doknak szánt. Az akció szervezője 
elmondta ennek okát: a rászorulók 
között kevesebb a nagycsalád, több 
a magára maradt, idős ember. A fi -
atalok külföldi munkavállalásának 
következménye kezd meglátszani 
egyre erőteljesebben: elöregedőben 
a város, kevés, aki gondozni tudja 
hozzátartozóját. Vannak, akiknek 
az sincs, aki eltemesse őket. Az 
idős, magára maradt és tehetet-
lenné vált embernek jó szó kell – 
mondja Gereőff y Imola, bevallva, 
egy-egy eset igencsak megérinti, 

és gyakran felteszi magában a kér-
dést: mi lesz, ha egyszer ő szorul rá 
ily módon a szeretetre? 

Szót érteni velük

Azt is elmondja, a hátrányos hely-
zetben élőkkel más és másként 
lehet szót érteni. Nagycsaládok-
ról, a társadalom pereméről lévén 
szó, egy történetet is elmesélt: 
édesanya „felejtette” rendszere-
sen kórházba a gyerekét. Bevitte 
betegét, majd egyedül jött ki, a ki-
csinek viseljék gondját odabent. A 
kérdőre vonásra, hogy miért teszi 
ugyanezt rendszeresen, vissza-
kérdezett: „mit rontottam el? Nem 
maga mondta, hogy a gyermeknek 
melegre, ételre és felügyeletre van 
szüksége? Ott minden megvan.” Ez 
egy történet a sok közül, egy eset 
az árnyékból, melyet nem ismerhet 
az, akire rásüt a nap. Az adomány-
ként felajánlott kiló liszt, tasak 
laska és marék szaloncukor mögött 
őket érdemes észrevenni.

Gereőffy Imola, a szociális osztály 
vezetője állítja: sokan vannak, 
akikről az ünnepek után sem 
szabad megfeledkezni
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A határozat meghozatalát egy, 
a helyzetet egyértelműsítő be-

szélgetés előzte meg, ugyanis egy 
telefonos közlés nyomán került na-
pirendre a fi nanszírozás. A történet 
arról szól, hogy a város által megpá-
lyáztatott fi nanszírozási rendszeren 
kívül esik a jégkorong: lévén, hogy 
nemzetközi megmérettetésen is részt 
vesz a csapat, úgynevezett De mini-
mis-támogatásban részesülhet, mely 
hároméves időszakot foglal magába. 
Az Országos Versenytanács tegnap 
délben pozitívan véleményezte az 
önkormányzat ez ügyben felküldött 
aktacsomóját, és bár a pecsétes jó-
váhagyás még nem érkezett meg, a 
hír alapján döntött a testület a 310 
ezer lejes, idei évre szóló összeg fo-
lyósításáról. Az év végének közeledte 
sürgette a határozat meghozatalát a 

decemberi, rendkívüli tanácsülésen, 
hogy a pénzalap még idén felhasz-
nálható legyen. 

A döntéshozó testület pozitívan 
szavazott a parkolási rendszerre vo-
natkozó határozattervezet esetében 
is. A jelen állás szerint év elején, de 
legkésőbb március 30-ig megtörténik 
a gyergyószentmiklósi parkolássza-
bályozási rendszer üzembe helye-
zése. Ekkorra már megvásárolják a 
parkolóórákat, és az önkormányzat 
saját alkalmazottai biztosítják a szol-
gáltatást. A bírság mértéke azonos 
lesz a közlekedési törvénykönyvben 
megszabott összegekkel. Egyelőre 
ott tart viszont a döntéshozó testü-
let, hogy a kifüggesztett parkolási 
szabályzatra érkezett lakossági ész-
revételezéseket beszélték át, illetve 
döntést hoztak arról, hogy amikor 
létrejön az önkormányzat belső át-
szervezésével a megfelelő alosztály, 
az a piac, parkolás és lakásgazdálko-
dás feladatköröket foglalja magába.
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Székelyhon
A GYERGYÓI HÍRLAP

Gyergyószék napilapja, 
az Erdélyi Médiatér Egyesület 

médiaportfóliójának tagja.

Telefon: 0266-361201

• Az Együtt Egymásért, Gyergyószentmiklósiakért 
adományakció során az elmúlt öt évben egyre több 
vállalkozó, civil szervezet és magánszemély ajánlotta 
fel segítségét. A családoknak szánt, helyzetük szerint 
elkészített kisebb-nagyobb csomagok száma már meg-
közelíti a háromszázat, és az akciónak még nincs vége.

Záróünnepség szombaton
Az Együtt Egymásért, Gyergyószentmiklósiakért akció záróünnepségére 
december 15-én 17 órától kerül sor a Sláger Centerben.

• 310 ezer lejt tud felhasználni még idén tevékenységé-
hez a Gyergyói Hoki Klub, a városi támogatás átutalását 
a gyergyószentmiklósi önkormányzat tegnapi testületi 
döntése teszi lehetővé. 

Gyermekeknek gyűjt a ditrói Fészek
Karácsonyi ajándék lesz azokból az adományokból, amelyek a Fészek – 
Gyergyói Édesanyák Egyesülete ditrói szervezetének felhívására gyűl-
nek össze. A szervezők szándéka, hogy Ditró óvodáiba, napköziibe, 
illetve a készlet függvényében a gyergyószentmiklósi és a maroshévízi 
kórház gyermekosztályára juttatják el az ajándékokat. Az adakozók-
tól jó állapotban levő játékokat, kifestős könyveket, mesekönyveket 
várnak. „Bizonyára minden kisgyermekes családnál akad megunt, 
letett játék, könyv, most itt a lehetőség, hogy ezeknek újabb gyerekek 
örvendhessenek. Kérésünk, hogy a felajánlt dolgok jó, használható 
állapotúak legyenek” – mondta lapunknak a szervezők nevében Hor-
váth Zsófia. A felajánlásokat a Ditró központjában lévő Bandi-boltba 
kell eljuttatni. Bővebb tájékoztatás a 0744–169104-es telefonszámon 
kérhető Horváth Zsófiától.

Könyvvásár a Kárpátikumban
Mások számára fölöslegessé vált könyveket gyűjtöttek össze és 
ajánlanak megvételre a gyergyószentmiklósi Tini Irodalmi Kör Tagjai. A 
rögtönzött könyvvásár bevételét jótékony célra ajánlják fel. Bárkinek 
lehetőséget biztosítanak a csatlakozásra, aki túladna fölöslegessé vált 
olvasmányain. Az irodalmi körösök ígérik, rendszeresítik a hasonló 
eseményeket, de ezenkívül is megtalálják a módját annak, hogy gaz-
dára találjanak a hozzájuk eljuttatott kiadványok. Kezdőkészletként 
tegnap ötszáznál több könyvet raktak ki a vásárnak helyet biztostó 
Kárpátikum Pub és Borpatika asztalaira az irodalmi körösök – szép-
irodalom, gyermekkönyvek, ifjúsági regények, krimi, sci-fi, thriller 
egyaránt szerepelt a kínálatban. Az adakozóktól gyűjtötték össze, 
és jelképes összegért kínálják megvételre. A bevételt egy karácsonyi 
jótékony akcióra fordítják, és tervezik, hogy a köri tevékenységeiknek 
helyet biztosító városi könyvtárnak is vásárolnak új könyveket belőle.
A vásár ma is folytatódik, 13-tól 19 óráig érvényes a szervezők felhí-
vása: „Hozd el a fölösleges könyveidet, vagy válogass a kínálatból. 
Jelképes összegért klasszikus remekműveket kaphatsz, vagy épp 
kortárs újdonságokat, sőt egy forró tea mellett olvasgathatsz is, vagy 
az irodalmi kör tagjaival megbeszélheted irodalmi élményeidet.”

• RÖVIDEN 




