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hirdetés

Egyedülálló kezdeményezés Ro-
mániában a cukorbeteg kamaszok 
számára szervezett tábor, ame-
lyet Hargita, Maros, Kolozs és Bi-
har megyékből érkező fiatalokkal 
Mezősályiban tartanak augusztus 
18–28. között.

hN-információ

Élményterápiás jelleggel, kizá-
rólag önkéntesek részvételével 
tartanak tábort Mezősályiban 

augusztus 18–28. között 35, I-es típu-
sú diabétesszel küzdő kamasznak, akik 
Hargita, Maros, Kolozs és Bihar me-
gyékből jelentkeztek be diabetológus 
szakorvosokon, illetve gyermekorvos-
okon keresztül.

A táborra történő jelentkezés már 
lezárult, de a szervezők már a jövő 
évi terveken dolgoznak. László Zsu-
zsa táborvezető-helyettes lapunknak 
nyilatkozva elmondta, 2012-ben egy 
méreteiben nagyobb magyar és egy 
román nyelvű tábort szeretnének szer-
vezni, szintén kamaszoknak. „Ehhez 
háromszor nagyobb költségvetésre 
lesz szükségünk, így szívesen foga-
dunk adományokat pénzben és eszkö-
zökben egyaránt. A kedvezményezett 
az Albin Alapítvány (Fundaţia Al-
bin, Oradea, Str. Slatnei 35/38/11.). 

A bankszámlaszám RO53OTPV 
220000401793RO01” – adta meg a 
jövőre nézve is fontos adatokat László 
Zsuzsa.

Mint megtudtuk, Hargita me-
gyéből tizenhárom tinédzser vesz 
részt az idei táborban, Csík sze-
redából Vargancsik Margit, Szé kely-
udvarhelyről Lőrinczi Csaba gyer-
mekorvosok közvetítették őket.

Maguk a programok az élményte-
rápiás rekreáció alapjai, tehát egyben 
kihívást és szórakozást is jelentenek, 
ez lenne az egyik fontosabb alappil-
lére a Yuppi Tábornak. Egy másik 
erőssége a számos motivált és odaadó 
önkéntessel való együttműködésben 
rejlik. „Az önkéntesek a tábor és min-
den program mozgatórugói. Lesznek 
köztük diákok, orvosok, nővérek, fi-
atalabbak és idősebbek, mindenféle 
foglalkozási területről, sokféle tapasz-
talattal. Közös bennük a hihetetlen 
lelkesedés és a gyerekekkel való fog-
lalkozás öröme. Annak érdekében, 
hogy minden korosztály és betegség-
típus adottságaival kellőképpen bol-
doguljanak, képzéseket szervezünk 
számukra a táborkezdés előtt” – áll 
a tábor ismertetőjében. Hangsúlyt 
kap a tíznapos együttlét alatt a gye-
rekek lelki, valamint testi biztonsága 
is.  „A Yuppi Táborban mindenki 

önkéntes alapon táboroztatja a gye-
rekeket. Őket Manóknak hívjuk. Ez 
egy sokkal kedvesebb elnevezés, mint 
a kísérő vagy a felügyelő” – vallják a 
szervezők. A manók minden feladat-
körben a gyerekekkel vannak, velük 
foglalkoznak. Ez nemcsak egyszerű 
foglalkozás, hanem komoly feladat is, 
mivel ők valósítják meg apró lépésen-
ként az élményterápia lényegét.

A Menő Manók a nappali progra-
mokat szervezik és vezetik a gyerekek 
számára, este pedig mindenféle jelmez-
be bújva varázsolják őket az „Olimpiai 
versenyekre”, vagy épp „a Sziget Feszti-
válra”, attól függ, mi a története az esti 
programnak. A Házi Manók, avagy 
a pótanyukák meg -apukák, akik a 
mindennapi apró-cseprő dolgokat 
irányítják, egész nap ők vannak egy 
adott gyerekcsoporttal, kísérik őket a 
programokra, játszanak, beszélgetnek 
velük, elsimítják a felmerülő konflik-
tusokat, és a legfontosabb: lelkesítik 
őket. A Doki Manók között vannak 
orvosok, nővérek, dietetikus, akik se-
gítik a gyerekek táboroztatását.

Civilben mozogva ők a láthatatlan 
egészségügyi biztonság megvalósítói. 
Persze becsatlakoznak a tábori létbe, 
mókás programokba, így garantáltan 
más oldalukról ismerik meg ők is a 
gyerekeket.

ÖnKéntEs ManóK

Yuppi Tábor cukorbetegek számára

InfRastRuKtuRálIs fEjlEsztésI pRogRaM

Elodázzák a Hargita megyei útfelújítást
Aligha valószínű, hogy még ebben 
az évben elkezdődnek az országos 
infrastruktúra-fejlesztési program-
ban idénre tervezett útfelújítási 
munkálatok Hargita megyében. a 
fejlesztési minisztérium ugyanis 
újból kiírta a közbeszerzési eljá-
rást, ami tovább késlelteti a mun-
kálatok megkezdését.

hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Tavaly irányozták elő a 2010/ 
105-ös sürgősségi kor mány-
rendelet alapján az or szágos 

infrastruktúra-fejlesztési prog ramot, 
azt pedig kiegészítésekkel és módo-
sításokkal a 2011/15-ös törvénnyel 
hagyták jóvá. Ennek a programnak 
egyik komponensét képezi 10 000 ki-
lométernyi megyei és helyi érdekelt-
ségű út korszerűsítése, a munkálatok 
megrendelője, illetve finanszírozója 
pedig a Regionális Fejlesztési és Tu-
risztikai Minisztérium. A programba 
belekerülő megyei és helyi érdekeltsé-
gű utak ügykezelési jogát a projektek 
kivitelezési időtartama alatt át kell 
ruházni a szaktárcára.

Hargita megye esetében 11 me-
gyei és helyi érdekeltségű út került 
bele a programba. A tervezésre és 
a kivitelezési munkálatokra közbe-
szerzési eljárást írt ki a szaktárca, s az 
ajánlattevőknek július 1-jéig lehetett 
benyújtani az ajánlatokat. A mód-
szertani normák értelmében a ki-
írásra csomagokban került sor, egy-
egy csomag két megye projektjeit 
tartalmazza – a Hargita megyeieket 
a Maros megyeiekkel együtt írták ki. 
Megyénk esetében a tervezési és ki-
vitelezési munkálatok becsült értéke 
266 259 308 lej áfa nélkül. 

Az ajánlattételek felbontása meg-
kezdődött a szaktárcánál, s ez az 
ak ció holnap fejeződik be. A mi-
nisztérium minapi közleménye sze-
rint a program keretében 31 megye 
esetében nyújtottak be ajánlatokat 
a beruházási munkálatokra. Egy-
előre csak egy szerződés tényleges 
megkötésére került sor, a Suceava–
Botoşani megyei csomagra közel 
552 millió lej értékben. 

A minisztérium közleményében az 
is szerepel, hogy a Tulcea – Konstanca,  
Krassó-Szörény – Mehedinţi, Ko-

lozs – Fehér, Beszterce-Naszód – 
Máramaros és Maros – Hargita cso-
magokra a tervezési és kivitelezési 
munkálatokra újólag kiírják a közbe-
szerzési eljárást. Hogy mikor, azt nem 
pontosítja a közlemény. Ezek szerint 
már aligha kínálkozik lehetőség arra, 
hogy az idén valami is megvalósuljon 
a tervezett munkálatokból, legjobb 
esetben a tervezésre kerülhet sor. Ez 

tulajdonképpen csak késést jelent, 
mert a program értelmében a munká-
latok 2011-ben kezdődhetnek meg, és 
befejezésük utolsó határideje a 2015-
ös esztendő.

A kivitelezés időtartama során a 
finanszírozást a vállalkozóknak kell 
biztosítaniuk saját forrásaikból és ál-
lamilag garantált banki hitelekből. A 
velük szembeni tartozások kiegyen-

lítésére pedig csak a munkálatok át-
vétele után kerül sor, fokozatosan a 
2012–2020-as időszakban, a költség-
vetési előirányzatok függvényében. A 
program e sajátossága eleve beszűkí-
tette a potenciális ajánlattevők körét, 
s talán ezzel magyarázható az is, hogy 
egyelőre nem akadt jelentkező tíz 
megye esetében a tervezés és a kivite-
lezés megpályázására. 

Útépítő munkás. Kevés vállalkozó tud megfelelni a minisztérium szabta feltételeknek fotó: mihály lászló


