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Élmények roma gyerekeknek
Tapasztalatszerzéssel tesznek az iskolaelhagyás ellen
• Noha Nyári iskolá-

nak nevezik azt, ami
jelenleg a Caritas
által működtetett
nappali foglalkoztató központban a
hátrányos helyzetű
gyermekekért zajlik
Székelyudvarhelyen,
illetve Korondon,
gyakorlatilag egyfajta élménypedagógiáról van szó. Idén
kétszer két hétig különböző mesterségek
művelőivel találkoztak a zömmel roma
gyermekek.

Molnos Dénestől nem áll távol
az önkénteskedés, tapasztalatait
örömmel osztotta meg a gyerekekkel
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a gyermekek, a szülők is érzik ennek hasznosságát. Annak ellenére
azonban, hogy a program nyitott,
MOLNÁR MELINDA
nem jellemző, hogy a Budváron lakókon kívül mások is beneveznének.
székelyudvarhelyi Budvár la- Korondon igen, tette hozzá Tófalvi
kótelepen élő gyermekeknek Orsolya, a Caritas gyermekprogram(többségük cigány szárma- jainak Hargita megyei koordinátozású) sokféle hátránnyal kell meg- ra. Játék, tanulás, kommunikáció
küzdeniük. A Caritas munkatársai közben megszűnnek az etnikumok
remélik, ha megtapasztalják, meg közötti különbségek. Vetési Nándor,
is jegyzik a tanultakat. Bodó Csilla, a közkapcsolatok helyi szakembere
a központ vezetője elmondta: a nyá- legfontosabbnak a szülőkkel, illetri programokon, akárcsak a tanév ve gyermekekkel kialakított bizalmi
alatti délutáni foglalkozásokon, a kapcsolatot érzi, amely korábban
részvétel önkéntes. Szívesen járnak Leskó Barbara tevékenységét övezte.
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Ezt megőrizve igyekeznek apró, de
lényeges eredményeket elérni.

Mesterségekről a jövőért
Csilla hatodikosokat tanított, és nagyon szeretné, ha az ilyenkor bekövetkező iskolaelhagyást el tudnák
kerülni azáltal, hogy a tanulás és
a cél elérésének fontosságát megéreztetik a diákokkal. Hatodik után,
a fi zikai és nemi érés nyomán nem
a tanuláson jár az eszük: a lányok
szerelmesek lesznek, a fi úk napszámosok. A szülők pedig nem az iskola
folytatását támogatják.

Ellenőrzik az illegális építkezéseket

Ö

sszesen nyolcvanhárom illegálisan épített házat és melléképületet talált eddig a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség az utóbbi
napokban végzett ellenőrzései során. Az egység tagjai bírságokat fognak kiszabni, két esetben pedig felkérik a városvezetést, hogy bontassa
le az épületeket.
Hatáskörének megfelelően, lakossági panaszok és megfi gyelések
nyomán fogott a magánterületeken
történő illegális építkezések feltérképezésébe a helyi rendőrség – fejtette ki lapunknak László Szabolcs,
az egység vezetője. Mint mondta,
munkájuk során kiderült, hogy Székelyudvarhelyen elsősorban a Budvár, az Éltetőkút és a Termés utcában
követik el a legtöbb ilyen kihágást.
A többnapos terepszemle alkalmával a Budvár utcában harminckét, a
Termés utcában huszonnégy, az Éltetőkút utcában pedig huszonkét illegálisan létrehozott épületet találtak.
Ezek között házak és melléképületek
is vannak. A helyszíneken összesen
770 személyt igazoltattak, akiknek

túlnyomó többsége Budvár utcai lakcímmel rendelkezik.
László Szabolcs rámutatott, az
elkövetők többsége a hatályos törvények által megszabott 1000 és
100 000 lej közötti bírságban fog részesülni, két esetben pedig felkérik
a városvezetést, hogy bontassa le
az épületeket. Tudni kell ugyanis,
hogy utóbbiak tulajdonosait már
felszólították a bontásra, de ennek
nem tettek eleget.

Az egység parancsnoka elmondta, a helyi rendőrség megalakulása
előtt nem volt lehetőség az illegális építkezések felderítésére, most
azonban megfelelő szakvégzettségű
munkatársuk is van. Hangsúlyozta
továbbá, hogy az ellenőrzések folytatódnak. (Fülöp-Székely Botond)
A Budvár utcában találták
a legtöbb engedély nélküli épületet
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A szakmai bemutatkozókon az elméleti ismeretközlés mellett gyakorlati bemutatókra is sor került. A hét
négy napján vendégeiktől tanultak,
péntekenként pedig összefoglalták
a tapasztalatokat. Megismerhették
a manikűrös, topográfus, fényképész, egészségügyi asszisztens
eszközkészletét. A horgász arról
vallott, hogy egy-egy foglalkozást
később is meg lehet tanulni, ami
nem kenyérkereső mesterség, ám
hobbiként művelhető. Az orvostól
megtanulták, mit jelent a hivatása
és miként lehet eligazodni, ha több
szakrendelő van egy egészségügyi

intézményben. Molnos Dénes autószerelő szeret önkénteskedni, a felkérésre tapasztalatait közkinccsé téve
válaszolt. Kiváló kommunikációs és
motivációs készséggel kérdezgette a
fiúkat, és kitartásra ösztönözte őket:
abban legyenek a legjobbak, ami
érdekli őket. A gyermekek tudnak
írni-olvasni, a világhálót is használják. Sok ismeretük onnan való, de
egy kislánynak az édesanyja varr
otthon, ez kiderült Pál Tünde varrónő mesterségbemutatóján, amelyen
azt is megtudták, milyen készségekkel, jártasságokkal kell rendelkeznie
annak, aki szabni-varrni szeretne.

Új mentőautó a mentőszolgálatnál
• Új mentőautót kapott a Gyergyószentmiklósi Men-

tőszolgálat, így javult a betegszállítás minősége. Hamarosan megújulhat a városi mentőszolgálat épülete is, és
a garázsokat feljavíthatják.

H

argita és Maros megye 2020-ig 73
új mentőautót kap egy országos
program keretében a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség által a
Regionális Operatív Program támogatásával. Hargita megye sürgősségi
járműparkja 27, Maros megyéé pedig
46 mentőautóval bővül. A Hargita
megyébe kerülő egyik autó a gyergyószentmiklósi mentőszolgálathoz
érkezett. „A legnagyobb előnye az
autónak, hogy a gépi felszereltsége
lényegesen jobb, mint a régieké: olyan
lélegeztető géppel rendelkezik, amelynek köszönhetően a spontán légzésű,
kritikus állapotú betegeket többé nem
kell altatásban szállítanunk, mert
csak annyit segít rá a légzésre a gép,
amennyi éppen szükséges. Sokkal
tágasabb az autó és mozgatható ágy
van benne, ezért könnyebb a páciens
ellátása” – részletezte Ádám József, a

Gyergyószentmiklósi Mentőszolgálat
orvosa, kiegészítve azzal, hogy az új
autó elsősegélynyújtó felszerelése is
gazdagabb. A gyergyószentmiklósi
mentőszolgálat épületére és a garázsaira is ráférne a tatarozás, Hargita
Megye Tanácsa ennek érdekében 200
ezer lejes támogatást hagyott jóvá a
közelmúltban. Ez egy kisebb hányada a munkálatok értékének, azonban
ígéret van a fennmaradó összeg előteremtésére is. A gyergyószentmiklósi mentőszolgálat jelen pillanatban
négy autóval működik, és nagyban
megkönnyítené a mentősök munkáját,
ha saját CT-vel (számítógépes komputertomográff al) rendelkezne a városi
kórház. Ennek hiányában ugyanis előfordul, hogy naponta több alkalommal
nélkülözniük kell azokat a mentőautókat, amelyek Csíkszeredába szállítják
a betegeket vizsgálatra.

