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Rászorulóknak szánt segítség
• A járvány miatt megváltozott formában, de idén is

sor kerül a nehezebb sorban élő gyergyószentmiklósiak
megsegítését célzó Együtt egymásért, szentmiklósiakért jótékonysági programra. Adventben, december
20-áig várják a tartósélelmiszer-adományokat.
GERGELY IMRE
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Gyergyószék

ászorulók mindig vannak, akár
van járvány, akár nincs, és most
talán még nagyobb szükség van a
szerencsésebb sorban élő embertársak segítségére, mint máskor. Gyergyószentmiklóson évről évre többen
csatlakoztak a városháza szociális
igazgatósága és számos civil szervezet összefogásával megvalósult adománygyűjtő akcióhoz, erre
most a hetedik alkalommal
készülnek. A cél változatlan: a segíteni vágyó civil
szervezeteket
összefogni
azon hátrányos helyzetű
családok, idősek megsegítésére, akiknek gondot jelent a
mindennapi betevő. Ezúttal a jó szándékú kezdeményezések részvevőinek
is kerülniük kell a nagyobb létszámú
események szervezését. A tartósélelmiszer-gyűjtés viszont, a biztonsági
előírások betartásával, idén változatlanul megvalósul a november 29. és
december 20. közötti időszakban. A
Sláger Centerben, a Bucsin negyedi

#Angyalkaraván #adománygyűjtés #ünnepek

Idén online jön az angyal
Átalakul az Angyalkaraván a járvány miatt

BB Market üzletben, valamint a főtéri
Kordial üzletben alakítanak ki gyűjtőpontokat, amelyeknél el lehet helyezni
a hozzájárulásokat. Emellett hétköznapokon 8 és 16 óra között a Szociális
Igazgatóság Kárpátok utca 5. szám
alatt található székhelyén is fogadják
az élelmiszer-adományokat.

Lehet népszerűsíteni
Máskor a civil szervezetek örökbe fogadhatták a gyűjtőpontokat, és akár
kulturális műsorokat szervezve segíthettek az adománygyűjtésben, most
ezek nem lehetségesek. Ezért a civileket arra kérik, saját szervezeteikben,
ismerősi köreikben népszerűsítsék a
kezdeményezést, mozgósítsák az embereket. A program idei jelmondata
a következő bibliai idézet: „Bizony
mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem
tettétek”. Gereőff y Imola, a szociális
igazgatóság vezetője elmondta, múlt
évben 250 családon, körülbelül 1000
rászoruló személyen tudtak így segíteni. A megváltozott helyzetben nehéz
ilyen számszerű célokat kitűzni, mindenki segítségére nagy szükség van.
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zók, kézművesek, alkotóművészek egyedi termékeit
segít értékesíteni. Míg az előző években a székelyföldi
városokban rendezett eseményeken a termelők, kézművesek személyesen várták az érdeklődőket, most ez
a vásár is az online térbe kényszerül.
ANTAL ERIKA
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Transylvanian Art and
Trade egyesület szervezésében az Angyalkaraván
idén több mint 800 terméket ajánl
és 123 kézművest mutat be többek
közt Szatmárnémetiből, Nagyváradról, Temesvárról, Székelyudvarhelyről, Kolozsvárról, Medgyesről,
Marosvásárhelyről,
Brassóból,
Sepsiszentgyörgyről, Csíkszeredából, Gyergyószentmiklósról, Nyárádszeredából. A termékpaletta folyamatosan változik, sok az egyedi
áru. Külön sarka van a férfi - és a női
termékeknek, a gyerekeknek szánt
ajándéktárgyaknak, és külön találhatók a környezettudatos termékek,

az édességek, illetve mindaz, amit
a házi kedvenceknek ajánlanak.
Ahogy Czirjék Katalin szervező fogalmazott, mindenkinek hoznak
ajándékot, olyat, ami itthon készült
és lelke van. Miként arra is hangsúlyt fektetnek, hogy praktikus is
legyen, ne csak szép.
A szervező a Székelyhonnak azt
is kifejtette, hogy az Angyalkaraván a kezdő vállalkozó kézművesek vására, ahol a lelkesedés nagy,
a termékek zseniálisak, de a pénz
és az idő kevés. Az, hogy a vásárt
idén is megszervezhetik, egy felajánlásnak köszönhető: a Real Life
Solutions vállalkozás ugyanis segített létrehozni az online platformot, az angelcaravan.ro-t, melynek révén a termékek nemcsak
elérhetők, de a felület interaktív,

▴ FOTÓ: RAB ZOLTÁN
a kézműves kapcsolatba léphet az
érdeklődővel, és megbeszélhetik a
különleges kéréseket is.
Noha Czirjék Katalin szerint az
online vásár nem tud olyan hangulatos lenni, mint a hagyományos,
igyekeznek minél vonzóbbá tenni: változatos termékeket kínálni,
ugyanakkor kisfilmek segítségével bemutatják a termékek készítőit. Érdekesség,
hogy a tárgyak mellett élményt is lehet majd ajándékozni, az online nyelvórától a személyre írt dalon
keresztül az éttermi bérletig
bármit. „A cél idén is ugyanaz: itthon karácsonyozni, és itthoni vállalkozóknak adni a pénzt, hogy ők
is nyugodtan karácsonyozzanak.
Mert ebben a furcsa karácsonyban
is ott lehetünk egymásnak, ha másképp nem, hát így. Végtelen szeretettel és meghittséggel” – hangsúlyozta a szervező.

ajándékozás

A felújított szekelyfold-360.ro és az epitettorokseg.ro oldalakon Hargita
megye épített örökségét, látványosságait, műemlékeit igyekszik népszerűsíteni a Hargita megyei önkormányzat. A két oldalt bemutató online
sajtótájékoztatón Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke kiemelte
az online turizmus fontosságát, elmondta, hogy több fronton igyekeznek
népszerűsíteni a megye értékeit, látványosságait, műemlékeit. ,,Fontos
megismertetni megyénket, feltárni, betekintést nyerni múltunkba. Műemlékeinket a felújított szekelyfold-360.ro és az epitettorokseg.ro weboldalakon
népszerűsítjük, utóbbi honlap célja, hogy egy helyen találhassuk meg a
műemlékeinkkel kapcsolatos információkat. Egy Hargita megyei központosított adatbázist kívánunk létrehozni szakértőkkel együttműködve, ahová
a szakmabeliek is feltölthetik tanulmányaikat, adataikat, ezzel is hozzájárulva a műemlékek társadalmasításához, megismertetéséhez” – emelte ki
Borboly Csaba. Ugyanakkor az iskolákban is erős támaszt jelentenek ezek
a weboldalak, illetve bárki, aki vendégeket fogad, ötleteket meríthet innen,
hogy mi látogatható a megyében, a környéken, és így is növelhető a megye
vonzereje – tájékoztatott a megyei tanács sajtószolgálata. Bagoly Róbert, a
fejlesztő cég képviselője elmondta, újdonság, hogy most már légi panorámákat is készítenek, így virtuálisan be lehet barangolni egész Székelyföldet.

• Idén is lesz Angyalkaraván, amely egyéni vállalko-

Idén online vásárolhatjuk meg
az ajándékokat, ezzel is
támogatva a helyi kézműveseket,
alkotókat

Orvoslakások új lakókkal

J

soknak lakást tudjunk biztosítani. Ez
anyagi támogatást, kezdeti biztonságot is jelent a fiatal családoknak, hisz
legtöbb esetben családostól érkeznek
hozzánk” – mondta a menedzser.
2011-ben kezdte el a megyei önkormányzat az első lakás építését. Jelenleg
az ötödik, a földszinten és az emeleten
szintén két-két lakást magában foglaló
épület építése van folyamatban, ennek
értéke 1 070 000 lej, és márciusra fog elkészülni. Az elmúlt hetekben dr. Dabóczi Mátyás neurológus szakorvos, dr.
Korodi Szilamér kardiológus szakorvos
és dr. Ráduly Dénes aneszteziológus
szakorvos, valamint családjaik költöztek szolgálati lakásokba a kórház mel-

letti épületekben. Dr. Korodi Szilamér
megköszönte a lehetőséget a kórház
vezetőségének és Hargita Megye Tanácsának. Mint mondta, nagy segítség
ez a kezdő szakorvosoknak, és amikor
Csíkszeredát választotta, az
egyik döntési kritérium a
szolgálati lakás lehetősége
volt. ,,Vonzócélpont lett Csíkszereda az orvosok számára,
és ennek köszönhetően ma
már olyan szolgáltatások is
elérhetők, amelyekért korábban más
megyékbe kellett szállítani a pácienseket” – nyilatkozta ez alkalommal
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Csíkszék

övő év márciusára készül el a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
szomszédságában az ötödik olyan
épület, amelyben a fi atal orvosoknak
alakítottak ki szolgálati lakásokat.
Minden épületben négy lakás van, és
három lakrészbe nemrég költöztek be
családjaikkal fiatal szakemberek.
Konrád Judit, a kórház menedzsere hétfőn sajtótájékoztatón elmondta, a rezidens orvosokkal való
találkozókon a kórház felszereltsége
és szakembergárdája mellett a lakhatási támogatás az egyik leggyakoribb
kérdés – ismertette Kiss Edit, a kórház sajtószóvivője. „Nagyon fontos
az, hogy a pályakezdő fi atal orvo-

