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Roma gyerekek a somlyói iskolában. Biztonságban érkeznek meg fotó: tamás attila

A napokban hivatalosan is be-
jegyezték a Csíki Vállalkozók 
Egyesületét. Az ernyőszervezet-
ként elképzelt társulásban egy-
előre 17 helyi vállalkozó vesz 
részt, és további Csík környéki 
cégek jelentkezését várják. 

Pál Bíborka

Gyerkó László szenátor kez-
deményezése nyomán ez 
év júniusában tartotta első, 

alakuló ülését a Csíki Vállalkozók 
Egyesülete. Három hónapnyi vára-
kozás után, a napokban megtörtént 
az egyesület hivatalos bejegyzése is.

– Krízisidőben nagyon fontos, 
hogy a vállalkozók is összefogjanak, 
ne csak a politikum. Ezért kezdemé-
nyeztem a Csíki Vállalkozók Egye-

sületének megalakulását – mondta 
lapunknak Gyerkó. A szenátor sze-
rint a helyi üzletemberek korábban 
már többször jelezték erre vonatko-
zó igényüket, így júniusban Hargi-
ta Megye Tanácsának segítségével 
megszervezték az egyesület alakuló 
ülését, és ezen a találkozón meg is 
választották az egyesület háromtagú 
vezető testületét: Bulbuk Márton el-
nökként, Kozma István alelnökként, 
Szabó Károly ügyvezető igazgató-
ként, Benkő Sándor pedig titkárként 
segíti az egyesület munkáját. 

A napokban bejegyzett egye-
sületben 17 csíkszeredai vállalkozó 
szerepel. Az egyesület folyama-
tos kapcsolatot tart fenn a helyi 
vállalkozók mellett a megyei és 
helyi önkormányzatokkal, illetve 

az erdélyi magyarságot képviselő 
politikusokkal is. A Csík környé-
ki vállalkozók ingyenes pályázati 
tanácsadást igényelhetnek az egye-
sülettől, illetve üzletember-találko-
zót, kerekasztal-megbeszéléseket 
és gazdasági témájú előadásokat is 
szerveznek.  A társulás tagja lesz a 
Székelyföldi Vállalkozók Szövet-
ségének – erre a napokban kapott 
felkérést a Csíki Vállalkozók Egye-
sülete. További cégek jelentkezését 
is várják: a csatlakozási díj 900 lej, 
az éves tagsági illeték pedig 120 
euró. A társulás hivatalos székhe-
lye a Csíkszeredában, a Fürdő utca 
108-as szám alatt található, de ér-
deklődni Gyerkó László szenátori 
irodájában lehet a megyei tanács 
128-as szobájában.

Egyesületben a csíki vállalkozók

Szülői fElügyElEttEl 

Rendezett csoportban
járnak iskolába

A Csíkszeredai Megyei Sürgőssé-
gi Kórház szomszédságában épült 
nyolc lakás közül négyet tegnap 
adtak át a lakóknak: egy belgyó-
gyász, egy sebész, egy onkológus, 
illetve egy imagisztikai szakember 
jutott így szolgálati lakáshoz.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Fiatal, családos, kisgyermekes 
szakorvosok lakásgondját 
oldotta meg a kórházat fenn-

tartó megyei tanács azzal, hogy szol-
gálati lakásokat bocsátott a megyei 
kórházban munkát vállaló szakem-
berek számára. Amint a tegnapi ün-
nepélyes átadón dr. Demeter Ferenc 
kórházigazgató mondta, az orvos-
hiány leküzdésében három tényező 
játszik fontos szerepet: a motiváló 
fizetés, a lakhatás, illetve a megfele-
lő munkakörülmények biztosítása. 
Míg az első tényező a megyei kór-
háztól és a megyei tanácstól függet-
len, a másik kettő terén igyekeznek 
előrelépni. „Az alacsony szintű bé-
rezés tudatában fontos, hogy a fiatal 
szakorvosok ne kelljen nagy hitele-
ken gondolkodjanak, hogy lakáshoz 
juthassanak” – mondta az igazgató. 

Négy lakást adtak át tegnap, a 
kedvezményezettek közül viszont 
csak ketten tudtak megjelenni 
az ünnepségen, hogy átvegyék a 

kulcsokat Borboly Csaba megyei-
tanács-elnöktől. Dr. László Zsu-
zsanna belgyógyász és dr. Székely 
Csaba sebész mellett dr. Holló 
Gergely onkológus és Bursan Ba-
rabás Andrei imagisztikus a másik 
két kedvezményezett.

Amint arról már több ízben be-
számoltunk, a megyei kórház szak-
emberhiányát enyhítendő, a megyei 
tanács mintegy 800 ezer lej ráfordí-
tással nyolc szolgálati lakást építtetett 
a kórház közvetlen szomszédságá-
ban, amelyet olyan hiányszakmában 

dolgozó fiataloknak ítél oda, akik a 
megyei kórház szakorvoscsapatát kí-
vánják erősíteni. Az első lakást tavaly 
december derekán vehette át egy 
orvosházaspár.

A tegnapi átadáson Borboly 
Csaba tanácselnök arról is beszélt, 
hogy a megyei önkormányzat to-
vábbi nyolc szolgálati lakást épít-
tetne az ide érkező szakorvosok 
számára, ezekre ki is írták a köz-
beszerzést, és bár a határidő hama-
rosan lejár, még egyetlen cég sem 
jelentkezett árajánlattal.

újAbb OrvOSlAkáSOkAt AdtAk át

Négy szakorvos kapott kulcsot

Maradásra bíró kulcsok. A lakásokba fiatal specialisták költöznek be fotó: csíki zsolt

beosztott szülők kísérik a roma 
gyerekeket a telepekről az isko-
lába. Így nem áll fenn annak a 
veszélye, hogy a csapatban vo-
nuló gyerekek rendetlenkedve 
érkezzenek, vagy balesetnek 
legyenek kitéve.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Működőképes rendszert 
hoztak létre a Xántusz 
János Általános Iskola 

csíksomlyói alegységénél, ahová 
roma gyerekek járnak. A gyerekek 
immár szülői felügyelettel érkez-
nek, illetve távoznak az iskolából 
a romatelepre.

– Az elmúlt héten sikerült 
megbeszélni a Tavasz utcai ülepí-
tő környékén élő roma szülőkkel 
és vezetőkkel, akiknek gyerekei 
a somlyói iskolába járnak, hogy 
minden nap egy szülő kísérje el a 
kicsiket a vasúton keresztül a busz-
állomásig – számolt be Zaiba Irén, 
a Xántusz János iskola csíksomlyói 
alegységének vezető tanára. Sze-
rinte „erre azért volt szükség, mert 
veszélyes az úttesten való átkelés 
a csoportosan járó roma gyerekek 

számára, azonban nem volt magá-
tól értetődő a szülőknek, hogy ők 
is el tudják kísérni a gyerekeiket. 
Nekik ez egyszerűen megoldható, 
mivel nem járnak munkába.” Egy 
szülőt egy hétre osztottak be a gye-
rekek mellé. Ez a rendszer már jól 
működik a csíksomlyói romatelep-
ről idejárók között, itt már lista is 
van arról, hogy az adott héten me-
lyik szülő hozza el az ottani gyere-
keket az iskoláig, majd kíséri őket 
haza. Korábban a gyerekek rajok-
ban mentek haza, természetesen 
zajongva, verekedve, annak koc-
kázatával, hogy az arra járó autók 
elüthetik őket. – Sokszor érkezett 
panasz hozzánk a somlyóiak részé-
ről – jegyezte meg a vezető tanár.

Mára sorban érkeznek meg az 
iskolások, a rendetlenkedőket pe-
dig a kísérő „szankcionálja”. – A 
Tavasz utcából érkező gyerekeket a 
buszig kell csak elkísérni, innen már 
az én felelősségem, hogy rendben 
megérkezzenek, mivel én is ezzel 
a busszal utazom – mondta Zaiba 
Irén, hozzátéve: a Zsögöd végéből 
érkező gyerekek körében is igye-
keznek bevezetni a szülői felügyelet 
rendszerét.
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Indul a Babahordozás Hete

Ma 11 órától kezdődik a 
IV. Nemzetközi Baba-
hordozás Hete Csíksze-

redában, a Csíki Anyák Egyesülete 
lelkes édesanyái szervezésében. Az 
ünnepélyes megnyitó után Ditta 
Depner, a Mame pentru Mame 
egyesület alapítótagja és hipno-
szülés tréner tart előadást Gravida 
relaxată, mamă fericită (Magabiz-
tos várandós, boldog édesanya) 
címmel román nyelven, a megye-
háza 15-ös termében. 15 órától 
a szervezők babahordozós sétára 
hívják az érdekelteket – indulás a 
központi parkból –, majd 16 órá-
tól fotókiállítás nyílik a megye-
háza Amfiteátrum termében. A 

résztvevők 16.10-től a Belső erő-
források foganáshoz, kihordáshoz, 
kiengedéshez, hordozáshoz című 
előadást hallgathatják meg Mag-
dás Emese nagyváradi intimtorna-
tréner előadásában, majd az első 
napot egy 17 órától kezdődő elő-
adás zárja, ahol dr. Turucz Emilia 
és dr. Kővári Andrea marosvásár-
helyi SMURD-orvosok beszélget-
nek az újszülött- és gyermek-első-
segélynyújtásról. A háromnapos 
rendezvény részletes programja 
az egyesület honlapján, a www.
csikianyak.ma címen érhető el. A 
rendezvény főtámogatója a városi 
önkormányzat, a helyszínt Hargita 
Megye Tanácsa biztosítja.


