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• Nagyon hálás a kis-
solymosi Deák Károly 
Botond, aki némileg 
idegenkedve kezde-
ményezett gyűjtést 
év elején egy új, meg-
bízható kerekesszék 
megvásárlása érdeké-
ben. A szükséges pénz 
ugyanis mindössze 
egy hónap alatt ösz-
szegyűlt, ezen a héten 
pedig a mindennapjait 
megkönnyítő eszközt 
is kipróbálhatta.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

A napokban kereste fel szer-
kesztőségünket a Székely-
keresztúrtól hét kilomé-

terre lévő Kissolymoson élő Deák 
Károly Botond, hogy elújságolja, 
lapunknak is köszönhetően sike-
rült megvásárolnia a mindennap-
jait megkönnyítő új elektromos 
kerekesszéket, aminek érdeké-
ben a közösségtől kért segítsé-
get. Mint mondta, a segítségüket 

felajánló civil szervezeteknek, 
cégeknek és természetes szemé-
lyeknek hála nagyjából egy hó-
nap alatt összegyűlt a szükséges 
pénz, így a Nagy-Britanniából 
rendelt eszközt e hét elején le is 
szállították. „Noha korábban fél-
tem segítséget kérni a közösség-

től, elmondhatom, hogy nagyon 
kellemesen csalódtam” – fogal-
mazott a 31 éves fiatal, aki nagy-
jából tíz éve, egy rosszul rögzített 
korlát miatt szenvedett gerincve-
lő-sérülést, aminek következté-
ben mellkastól lefele nem tudja 
mozgatni testrészeit. 

Elajándékoznák

Deák emlékeztetett, korábban több 
használt elektromos kerekesszéket is 
vásároltak, ám azok rendre elromlot-
tak, ilyenkor pedig napokig nem tu-

dott közlekedni. Ezért is volt szükség 
egy új, megbízhatóbb eszközre. Úgy 
döntött, hogy ő is segíteni szeretne 
hasonló helyzetben lévő társain, így 
egyik használt, de működőképes 
elektromos kerekesszékét el szeretné 
ajándékozni. Első ízben szeretné ezt 
felajánlani egy falubeli személynek, 
de ha nem lesz rá szükség, akkor szí-
vesen odaadja másnak is.

„Elengedhetetlen a pozitív gon-
dolkodás, ha valaki hozzám hason-
ló helyzetben van, hiszen különben 
a saját és a körülötte lévő em-
berek életét is megkeseríti. 
Mindig tervezni kell a jövőt, 
és lehetőségünk szerint ki-
hozni a maximumot, amit a 
körülmények lehetővé tesz-
nek” – magyarázta Deák 
Károly Botond.

Találkozásunkkor egyéb-
ként bevallotta, hogy még ki 
sem merte próbálni az új eszközt, 
inkább csak nézegette az elmúlt 
napokban. Éppen ezért jelenlé-
tünkben végezték el családjával a 
szükséges beállításokat, hogy ké-
nyelmesebb legyen a szék. Miután 
ez megtörtént, Székelykeresztúrra 
indultak kipróbálni. Búcsúzáskor 
még arra is kitért, hogy jó híreket 
kapott a polgármesteri hivatalból, 
miszerint le fogják aszfaltozni az ut-
cájukat, ami még jobban megköny-
nyíti számára a közlekedést. Nem 
beszélve arról, hogy így már a sarat 
sem fogja behordani a lakásba.

Gyorsan célba ért a segítség
Új elektromos kerekesszéket vásárolhatott Deák Károly Botond

Lényegesen könnyebben 
tud közlekedni az új 
kerekesszékben Deák
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Fertőzés a színházban
Megfertőződött a korona-
vírussal a Csíki Játékszín 
egyik munkatársa, ezért több 
tervezett esemény is elmarad 
az intézménynél a következő 
időszakban – erősítette meg 
a Székelyhonnak Bartalis 
Gabriella ideiglenesen kine-
vezett színházigazgató. Elma-
rad például a március 27-ére 
tervezett színház világnapi 
programjuk, ahogy az április 
1-jére tervezett Bolha a fülbe 
című produkció bemutatója 
is. A megfertőződött kolléga 
állapota sem súlyos.

Elmaradó előadások
Sérülés miatt kénytelen 
elhalasztani a soron következő 
előadásokat a székelyudvar-
helyi Tomcsa Sándor Színház, 
közölték tegnap. Elmarad tehát 
a március 27-ére betervezett 
bemutató és a 28-ára tervezett 
Vihar című előadás, valamint 
a március 30-ára és 31-ére 
tervezett Hapci-szigetek előa-
dás. A már megvásárolt jegyek 
visszaválthatók vagy későbbi 
időpontban érvényesíthetők.

• RÖVIDEN 

GERGELY IMRE

A ki szeretné, hogy lakásába 
bekössék a földgázt, az minél 

hamarabb jelezze ezt az igényt a 
gázszolgáltatónál – fi gyelmezteti 
a Békény utca lakóit Csergő Tibor 
András polgármester. A téli leállás 
után várhatóan húsvét után kez-

dődnek el újra a munkála-
tok a „teherforgalmi út” 
középső szakaszán. A kö-
vetkező időszakban újra 
ásások következnek, az 
esővíz-elvezető hálózat ke-
rül sorra, de mielőtt az út 

felszínére, az alapozáshoz 
és aszfaltozáshoz érnének, a csator-
na- és ivóvízhálózat vezetékeit is el 
kell helyezni, és az utcában találha-
tó háztartásokat csatlakoztatni kell 
az új rendszerre. A napokban nyo-
más- és víztartási próbák zajlanak 
a Dózsa György, Békény és Pacsirta 

utcákban. Érdeklődésünkre a Hő-, 
Víz- és Csatorna szolgáltató Közmű 
illetékese elmondta, hogy amint ez-
zel végeznek, a hálózat ellenőrzését 
folytatják a Békény utca felső részén 
és a Halászok utcájában, ezzel pár-
huzamosan pedig el is kezdődnek 

a bekötések. Az ellenőrzés első két 
napján egyébként csak egy meghi-
básodást tapasztaltak, amit rövid 
idő alatt ki is javítottak.

A lakókra is hárul költség

Erős János, a Közmű vezetője fi gyel-
meztet, hogy az út átadása után még 
öt év jótállási időszak következik, 
ezért most kell ezeket a munkála-
tokat elvégezni, később nem lesz 
erre lehetőség. Ehhez a lakóknak is 
fel kell vállalniuk a maguk részét, 

ami a telekhatárokon belüli csatla-
koztatást jelenti. Az ötéves időszak 
ugyanígy érvényes más szolgáltatá-
sokra is, tehát akik az említett utcák-
ban laknak és igénylik a gáz beveze-
tését, minél hamarabb jelezniük kell 
ezt a szolgáltatónál. A gerincvezeték 
már az utcában van, hogy mikor tör-
ténnek meg a bekötések, arról még 
egyeztetni kell a gázszolgáltatóval 
– mondta legutóbbi sajtótájékoz-
tatóján a polgármester. Mivel egy-
szerre több csoport fog dolgozni az 
utcában, ezek munkáját össze kell 
hangolni, de emellett az is kérdése-
ket vet fel, hogy miként tudja majd 
felvállalni a rá eső feladatot a Har-
gaz Rt., hiszen a legutóbbi törvény-
módosítás kimondja, hogy a szolgál-
tatónak kötelessége a bekötéseket 
ingyenesen elvégezni. Korábban ez 
a lakók költségén történt. 

Az igényléseket a Hargaz irodá-
ban lehet benyújtani (Virág negyed, 
49-es tömbház E lépcsőházának 
földszintje).

Jelezniük kell a földgáz iránti igényt a lakóknak 
• A gyergyószentmiklósi Békény utca lakóit arra fi-
gyelmeztetik, hogy aki igényli a földgázszolgáltatást, 
jelezze ezt a szolgáltatónál, mert miután az útfelújítás 
megtörténik, több évig nem lesz lehetőség az útburko-
lat újabb átvágására, ásásokra.

Az út felújítása előtt a közműhálózatok 
munkálatait kell véglegesíteni a Békény 
utcában is
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