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• FÓRUM

Kitolt mandátum?
A VSK és a Monturist ügyében is döntöttek

Több fontos kérdésben is döntött
a gyergyószentmiklósi képviselőtestület

▴ F OT Ó : G E R G E LY I M R E

• A Városi Sport Klub számára lehetővé vált a sze-

mélyzet alkalmazása, ami az uszoda megnyitásához
szükséges, illetve meghosszabbítják a Monturist
ideiglenes vezetőjének mandátumát – egyebek közt
ezekben az ügyekben születtek döntések a gyergyószentmiklósi képviselő-testület csütörtöki ülésén.
GE RGE LY I M R E

Vita alakult ki
Ennél a pontnál vita alakult ki:
Málnási Huba képviselő azt ne-

Közgyűlést hív össze a Monturist
(a város gyilkostói ingatlanjait adminisztráló cég) október 12-ére. A
magyarországi többségi tulajdonos
(Budapest V. kerületének önkormányzata) küldöttjeit azért hívják
Gyergyószentmiklósra, hogy három
napirendi pontról tárgyaljanak. Az
egyik a jelenlegi ideiglenes vezető,
Török Csaba István mandátumának
meghosszabbítása lesz (2022
októberéig), illetve módosítanák a cég működési szabályzatát annak érdekében,
hogy a bérbe adott felületek
árain változtatni lehessen.
A harmadik pont a korábbi
ügyvezető felelősségre vonásának kezdeményezése lenne, de
Csergő Tibor polgármester elmondása szerint ezt most el szeretnék
halasztani. Vadász Szatmári István
tanácsos megjegyezte, az ideiglenes
igazgató kinevezésekor még arról
volt szó, hogy féléves mandátuma
lejártakor versenyvizsgát írnak ki a
tisztségre, nem pedig azt, hogy egy
évvel meghosszabbítják annak érvényességét.

tanácsülés

A

Városi Sport Klub működésével volt kapcsolatos több
határozattervezet is. Módosították a városháza és a helyi tanács
alárendeltségében lévő közszolgáltatások tisztségjegyzékét, azaz üres
állásokat szabadítottak fel annak
érdekében, hogy a VSK elindíthassa
az uszoda megnyitásához szükséges
személyzet alkalmazását. Ugyanakkor módosították az intézmény szabályzatát is annak érdekében, hogy
különböző rendezvények, sporttevékenységek megszervezésében társulhasson más szervezetekkel.

hezményezte, hogy a támogatási
rendszer átszervezése miatt jelenleg a városban működő egyesületeknek korlátozottabbak a lehetőségeik a támogatási összegek
felhasználásával kapcsolatosan,
számos kiadásukat nem fedezhetik pályázati pénzből. Kercsó Zoltán, a VSK vezetője ezzel szemben
azt mondta, az idei pályázatokkal
kapcsolatban senkinek nem lesz
félnivalója. A jövőre nézve pedig
olyan pályázati rendszert szeretne kialakítani, amely jobban
odafigyel a tömegsportrendezvényekre, de a sportklubok is
hamarabb pénzhez jutnak majd.
Ehhez a pályáztatási procedúrát
már az év első hónapjaiban, a
költségvetés elfogadása előtt szeretné elfogadtatni, hogy amint a
forrás megvan, a klubok máris
megkaphassák a nekik szánt támogatást.

Meghosszabbítják
az ügyvezető mandátumát

Perceken múlt az életem…
M
eleg augusztusi nap volt, a
lakás felújítása már hetek óta zajlott. Délutánra úgy
éreztem, nagyon elfáradtam,
visszavonultam lefeküdni. Ez volt
az utolsó házon belüli esemény,
amire emlékeztem… a következő eszmélésem egy száguldó
rohamkocsiban történt, ahol a
mentőorvos és az ápolók az én állapotomat igyekeztek stabilizálni.
Arcomon lélegeztető maszk volt,
két karomba infúzió csöpögött.
Rémült tekintetem láttán az orvos
kedvesen annyit mondott, legyek
nyugodt, mindjárt beérünk a
kórházba. A sürgősségen gyorsan megkezdődött a diagnózis
meghatározása, koponya CT, EKG,
röntgen és egyéb vizsgálatok,
majd a csíksomlyói tüdőkórházba
szállítottak, ahol azonnal elindították a kezelést. Az orvosok,
az ápolónők 24 órában gondozták a betegeket, még éjszaka
is többször megnéztek minket,
ellenőrizték az állapotunkat és
az oxigénadagolók működését.
A technikai személyzet naponta
3–4-szer mindent lefertőtlenített, felmosott, de a rengeteg
munkájuk mellett még arra is volt
erejük, hogy a folyosón kedvesen
megkérdezzék a betegeket, van-e
szükségük valamire. Az embernek
az volt az érzése, hogy itt mindenki rá figyel, szeretettel törődik
vele. A mentőorvos és az ápolók,
a sürgősségen dolgozó orvosok
és segítőik, a somlyói kórházi
személyzet minden tagjának
lelkiismeretes munkája kellett
ahhoz, hogy én ma már itthon
lehetek. Mindannyiuknak tisztelettel, hálával köszönve én csak
annyit mondhatok, hogy Isten
fizesse munkájukat, és Isten áldása kísérje és segítse Őket! Sok
emberen nem lehet segíteni, mert
hiába az orvosok megfeszített
munkája, ha az ember saját maga
okozza a baját, sőt, felelőtlenségével másokét is. Nekem magától
értődő volt, hogy amint elkezdték

adni az oltást, azonnal beoltattam
magam! Ezzel volt szerencsém,
különben már nem élnék.
Hitem szerint a testemet is az
Istentől kaptam, felelős vagyok
érte, kötelességem vigyázni az
egészségemre. A keresztyén
ember felelős az embertársaiért is! Gondolni kell arra, hogy
élnek közöttünk olyanok, akik
valamiért nem kaphatnak oltást,
ezért a mi kötelességünk óvni
őket. Döbbenettel tapasztalom,
hogy ez a józan ésszel könynyen átlátható dolog milyen
sok embernek egyáltalán nem
világos. Fájdalmas hallani, hogy
a magukat értelmiséginek tartó
emberek lépten-nyomon még a
vírus létezését is tagadják. Ők és
a közösségi médiában a minden
alapot nélkülöző tévhitek/rémhírek terjesztői emberek millióinak
az életével játszanak! Érdemes
lenne mindenkinek elgondolkodnia azon, hogy ha a szülei annak
idején nem adatták volna be neki
a kisgyerekkori súlyos, sokszor
halálos betegségeket kivédő
oltásokat, vajon ő most élne-e.
A környezetünkben ma terjedő
vírusos betegségeknek csak egy
része ellen létezik védőoltás,
de a jelenleg legtöbb áldozatot
szedő koronavírus ellen van!
Lehet, hogy az az érdektelenség
oka, hogy ingyenes? Talán ha
valamilyen címen pénzt kérnének
érte (csodálom, hogy az amúgy
fantáziadús hivatalnokoknak
eddig nem jutott eszükbe) és hatalmas felhajtással reklámoznák:
„Megjelent az új csodaszer! Csak
most, akciósan, Önnek is, mert
az Ön egészsége is megérdemli!”,
akkor mindenki úgy érezné, hogy
neki igazán jár, ő aztán tényleg
megérdemli!
Bartos Júlia, tanár
A védőoltás rendelkezésre áll,
életeket menthet

▾ K É P Ü N K I L L U S Z T R Á C I Ó.
F OT Ó : J A K A B M Ó N I K A

• RÖVIDEN
Digitális didaktikai eszközök segítik a napközit
A Fogarasy Mihály Általános Iskolához tartozó Százszorszép Napközi a „Százszorszép Alapítvány” által
digitális oktatási eszközök beszerzése céljából pályázott Hargita Megye Tanácsánál. A pályázat kedvező
elbírálását követően a napközi három csoportja egyegy laptoppal gazdagodott, intézményszinten pedig
egy okostáblát kaptak, amit közösen használhatnak
a csoportok. A digitális eszközök értéke 9117 lej, a
pályázat önrésze 917 lej volt. „Az online időszak új ki-

hívások elé állított, hozott jót is, rosszat is egyszerre,
de nagyon sok mindent tanultunk, új platformokat, új
eszköztárakat fedeztünk fel, és ezeket szerettük volna
most, a jelenléti oktatásban is alkalmazni az óvodában” – hangsúlyozta az eszközök tegnapi átadóján
György Csilla óvónő. Hozzátette, minden fejlesztési
területen tudják használni ezeket az eszközöket,
legyen az új tananyag vagy gyakorlás, például egy
románleckénél is. (Albert Eszter)
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