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Tetőt emel a fejük fölé

SegítSéget kérnek a kábeltévé-előfizetők

Se kép, se hang, de „havazik”
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> Kamionkarambol. Autóbaleset miatt 
zárták le a forgalmat tegnap délben Salamás 
és Gyergyószentmiklós között. Egy teher-
gépkocsi és egy Dacia haszongépjármű üt-
között frontálisan, az utóbbi roncsai közé 
szorult sofőrt a tűzoltók szabadították ki. A 
63 éves férfit és 61 éves feleségét a mentők a 
maroshévízi kórházba szállították. Az útle-
zárás a mentési munkálatok miatt több mint 
egy órát tartott. Hétfőn szintén egy kamion 
miatt kellett helyszínre kiszállniuk a kataszt-

rófavédelem (ISU) munkatársainak. Töl-
gyes községben egy DAF teherautó borult 
az árokba. A hatvan százalékban összetört 
autó sofőrjét speciális eszközökkel sikerült 
kimenteni a járműből. A mentés során egy 
freongázas vezeték elvágása miatt egy tűz-
oltó mérgezést szenvedett, őt a Maroshévízi 
Városi Kórházba szállították. 

> Nyílt hét a korai nevelőben. A Szent 
István-plébánia közösségi termében tart-
ja vakációs foglalkozásait a Caritas Korai 
Nevelő és Fejlesztő Központja. A tegnap 

elkezdődött programokat négy hónapostól 
hároméves korú gyerekek számára tartják. 
Célja a kisgyermekek egészséges fejlődésé-
nek normális mederben való tartása, lehe-
tőséget kínálva a szülőknek gyerekeik tuda-
tos nevelésére. Tegnap babatornára várták 
a legkisebbeket, majd a kettő és három év 
közötti apróságoknak tartottak mozgásfej-
lesztő gyakorlatokat. Délután a szülőknek 
fogorvos tartott előadást fogzás és a kisgye-
rek fogai témában. Ma délelőtt a tipegő-sza-
ladó csoportnak lesz mozgásfejlesztő és rit-
musjáték foglalkozás, délben a kisebbeket, 

a kúszó-mászó csoportba tartozókat várják, 
délután pedig Pupák Felméri Zsuzsa és Pop 
Dalma gyógytornászok beszélgetnek a szü-
lőkkel. Csütörtökön délelőtt 11 órától a 
piciknek, délután fél öttől a nagyobbaknak 
lesz kézműves-foglalkozás. Pénteken Babos 
Judit pszichológus a baba–mama kapcso-
lat, kötődés, igények, elvárások témában 
tart előadást. Pénteken délután 4 órától 
egy záróbuli lesz, ahová kicsiket, nagyokat 
egyaránt várnak. A nyílt napok keretében 
lehet jelentkezni a szeptemberben induló 
csoportokba.

közösségi összefogással építe-
nek házat egy szegény családnak 
gyergyóditróban. a tervek már 
elkészültek, a gyűjtés is elkez-
dődött, és mindenki azt szeretné, 
ha már idén beköltözhetnének új 
otthonukba a lakók.

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Egy hétig tesznek-vesznek az 
önkéntesek Ditróban, hiszen 
ebben a községben szervezik 

meg az önkéntestábort július 4–10. 
között a Gyulafehérvári Caritas 
Önkéntes Programjának keretében. 
Az önkéntesség évének jegyében 
szervezett tábor helyszínéül pályá-
zat alapján választották éppen ezt a 
községet.

„Ennek a rendezvénynek a 
kapcsán merült fel az ötlet, hogy 
a közösség alkothatna valami ma-
radandót egy helyi család meg-
segítése érdekében” – mondta 
el Puskás Elemér, Gyergyóditró 
polgármestere. A cél egy ház fel-
építése, mely otthont biztosítana 
egy sokgyerekes, rászoruló csa-
ládnak. Hozzátette, a jótékony 
kezdeményezés megálmodója 
Csi bi Edit tanácsos, ő időt és 
energiát nem kímélve dolgozik a 
kivitelezésen.

Hogy ki lesz az a szerencsés, 
aki megkaphatja az új házat, még 
nem lehet tudni. A községvezető 

elmondása szerint három család 
jöhet szóba, az egyik esetében hat 
gyereket nevelnek a szülők, a má-

sik két háztartásban négy-négy 
gyerek van, és mindannyian ház-
bért fizetnek.

A döntést az önkormányzat 
által kinevezett szociális szakbi-
zottság hozza meg, miután meglá-

togatják a családokat, megismerik 
körülményeiket. A könnyű szer-
kezetű négy szobát és egy konyhát 
magában foglaló ház az önkor-
mányzat területén fog felépülni a 
Fűzes utcában, erre vonatkozóan 
a tanácstestület már elvi bele-
egyezését adta. A terveket ingyen 
készítette el egy helyi vállalkozó, 
és elkezdődött a gyűjtés. Az ön-
kormányzat több cégtulajdonos-
sal tárgyalt már az ügyben, sokan 
ajánlották fel segítségüket – van, 
aki faanyaggal, más homokkal 
segíti az építkezést. A munkát is 
önkéntesen végzik majd el szintén 
helyi vállalkozók. Magánszemé-
lyek is hozzájárulhatnak a karita-
tív kezdeményezés sikeréhez, több 
boltban helyeztek el felhívást erre 
vonatkozóan, és dobozokat is ki-
helyeztek az adományok számára.

Sokan vannak azonban, akik 
nem pénzzel szeretnének segíteni, 
a polgármester elmondása szerint 
volt, aki bútorokat, különféle be-
rendezéseket ajánlott fel, de olyan 
is akad, aki az építő munkásoknak 
süt majd kenyeret vagy főz ebédet. 
A munka már júliusban elkezdőd-
het, és még az idén szeretnék átad-
ni az új házat lakóinak.

Közösségi összefogásra koráb-
ban is volt már példa Ditróban, a 
lakók többször adakoztak leégett 
házak, gazdaság épületek újjáépí-
tésére. 

gyergyószentmiklós majd min-
den lakásában – közel 6000 ház-
tartásban – van kábeltévé, a la-
kók közül viszont sokan panasz-
kodtak az utóbbi napokban arra, 
hogy nehezen találják kedvenc 
csatornájuk új helyét. a kábel-
tévé-hálózat korszerűsítése okoz 
problémát kedvenc műsoraik 
megtekintésében, és tanácsot 
kérnek. 

Balázs Katalin
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Főként az idősebb korosztály 
képviselői telefonálnak szomo-
rúan az RCS&RDS kábelté-

vé-szolgáltató gyer gyó szent mik lósi 
székhelyére, mivel a távirányító nem 
akar engedelmeskedni. A jól begya-
korolt mozdulatra van, akinél se kép, 
se hang, van, akinél „havazás” áll be a 
tévéképernyőre. Az ezt kiváltó okok-
ról és megoldásokról szeretnének 
többet megtudni, mint ahogy arról 
is, hogy ha már munkálatokat vé-
geznek a rendszeren, mennyivel kell 
majd többet fizetniük havidíjként. 

Kovácsics László, a szolgáltató 
gyergyói kirendeltségének vezető-
je elmondta, az 1992-ben kiépített 
gyergyószentmiklósi kábeltévé-há-
lózat felújításra szorult, s míg a régi 
vezetékeket már korábban optikai 
kábelre cserélték, most jött el az 
ideje az új huzalok csatlakoztatásá-
nak minden ügyfél lakásához. Az 
újítás lehetővé teszi, hogy a cégtől 
a kábeltévé-szolgáltatáson kívül 
telefon- és internetcsatlakozást is 
igényeljenek, ezek bekötése van 
folyamatban. Ugyanakkor a mo-

dernizálással bizonyos adókat új 
sávokra kellett áthelyezni, emiatt 
nem találják június 24-től a régi he-
lyen kedvenc adóikat. 

– A kereséssel nem lehet elron-
tani a készüléket, azt javasolom, ki-
tartóan keressék az adók új helyét, 
vagy kérjék meg erre hozzáértőbb 
ismerősüket – mondja Kovácsics, 
hozzátéve, jelenleg két emberük 
tud hívásra (telefon: 0366–400403 
vagy 0366–400404) helyszínre 
menni, viszont olyan sokan vannak 
várólistán, hogy napokig is eltart-

hat, mire a cégalkalmazott megér-
kezik a csatornák beállításáért. 

Az eddigi 57 adó helyett mos-
tantól 79 lesz fogható, és a cég-
képviselő szerint nem kell árnöve-
kedésre számítani. Akinek viszont 
ennél nagyobb az igénye, további 
harminc, különböző csomagok-
ban ajánlott adó közül választ-
hat. Ehhez a szolgáltató biztosít 
beltéri egységet, a havidíjra pedig 
3–7 lej közötti összeg kerülhet rá 
a választott csomag árának függ-
vényében. 

„Építsünk egy házat!” – áll az adománygyűjtő doboz oldalán. A segítők mielőbb lakást adnának a rászorulóknak fotó: lázár hajnal
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