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Létszámcsökkenés a fogyatékosok napközi otthonában

Kimaradtak a remetei sérültek

Erdély MEntőcsoport – a sEgítők sEgítői

Bevetés előtti felkészítés

> Ízek utcája – II. Kárpát-meden-
cei Disznótoros Főzőverseny. „Decem-
ber másodikáig még lehet jelentkezni a 
főzőversenyre” – jelentette ki tegnapi 
sajtótájékoztatóján Czink Attila taná-
csos, a II. Kárpát-medencei Disznó-
toros Főzőverseny főszervezője. Mint 
mondta, nagyon jók a visszajelzések, a 
gyergyószentmiklósi kórusok, az EKE-
csapata, a síegylet, a Gyergyói Hírlap és 
a marosfői ifjúsági szervezet mellett Fel-
vidékről Somorjáról és Komáromból, 
Délvidékről Magyarittabéról, Magyar-
országról pedig Békésről, Pusztavámról 
és Ceglédről jelezték a különféle baráti 

társaságok főzőcsapatai részvételi szán-
dékukat. A főszervező nem titkolta, 
örömmel vennék, ha a környékbeli fal-
vakról is jelentkeznének csapatok, hi-
szen – mint Mezei János polgármester is 
megerősítette – szándékuk szerint olyan 
kaliberű rendezvénnyé fejlesztenék a 
disznótoros főzőversenyt, mint a békés-
csabai kolbászfesztivál. Ennek érdekében 
kidolgoztak egy versenyszabályzatot, és 
a résztvevők jelentkezési lap alapján ne-
vezhetnek be a főzőversenyre. A külföldi 
csapatoknak a szervezők öt kilogramm 
sertéshúst biztosítanak, a helybélieknek 
maguknak kell alapanyagot hozniuk. A 

versenyben egy csapat többféle ételt is 
készíthet, lényeges viszont, hogy hagyo-
mányos, disznóvágások alkalmával vagy 
disznótoron felszolgálható étel legyen. 
Az ételeket legalább olyan mennyiség-
ben kell elkészíteniük, hogy az öttagú 
zsűrinek kóstolónyi adag jusson be-
lőle. Az elkészült ételeket eldobható, 
egyszeri használatos edényekben kell 
tálalniuk a versenyzőknek, és a ver-
seny napján, december 3-án legkésőbb 
15 órára minden zsűrizésre szánt étel-
lel készen kell lenniük. A csapatoknak 
gondoskodniuk kell a főzőhely tisz-
tántartásáról, be kell tartaniuk a tűz-

védelmi szabályokat, illetve az esetle-
ges károkért anyagi felelősséget kell 
vállalniuk. Ezzel szemben a szervezők 
csapatonként egy sátrat biztosítanak 
két asztallal és négy paddal, a tűzhely 
kialakításához téglát és lemezt, illetve 
vizet, tűzifát és szemeteskosarat adnak 
a versenyzőknek. A verseny helyszíne 
idén a központi park körül lesz ki-
alakítva, a csapatok helyüket érkezési 
sorrendben foglalhatják el. A szerve-
zők arra is lehetőséget biztosítanak 
igénylés szerint, hogy a külön csapat-
ban versenyző baráti társaságok sátrai 
egymás mellé kerülhessenek.

Körkép

a barlangi mentésről szereztek 
tapasztalatokat hétvégén az Er
dély Mentőcsoport tagjai: ők 
azok, akik katasztrófák, tömeges 
balesetek alkalmával a bajba 
jutottak segítségére sietnek – a 
hivatásos mentők segítőiként.

B. K.

Mentőből sose legyen 
mentendő – ez az egyik 
fő szabály, és ennek be-

tartásához ambíció, kitartás, felké-
szülés, tanulás kell. Így lehet vala-
ki az Erdély Mentőcsoport tagja, 
ahol biztosan talál képességeinek 
megfelelő feladatot, mert a kez-
deményezők szerint a csapatban 
mindenkinek helye van. Bár még 
nincs vége a bejegyzési procedú-
rának, az Erdély Mentőcsoport 
több tagja volt már nemzetközi 
bevetésen, rendszeresen tartanak 
képzéseket is: a hétvégén például 
a Súgó-barlangnál gyakoroltak, a 

Gyilkostó Adventure Egyesület 
tagjainak vezetésével bejárták a 
barlangot. 

Egyelőre hat területi mentőcso-
port létesül Erdélyben: Gyergyószék, 
Udvarhelyszék, Ma ros szék, Három-
szék, Csíkszék és Kolozs-Torda terü-
letén képezik ki az embereket. Tanár 
is akad: a magyarországi mentőcsa-
pat tagjainak nagy tapasztalatuk van 
abban, hogyan lehet civil szervezet 
tagjaként, szakmailag felkészülten 
segíteni a hegyimentők, a rendőrség, 
a barlangászok vagy éppen a búvá-
rok munkáját. 

Turi László, az Erdély Mentő-
csoport szakmai vezetője, a szol-
noki Életjel Mentőcsoport vezető-
je elmondta: az egyre szaporodó 
természeti katasztrófák alkalmával 
elkel a hozzáértő segítség – ezt 
bizonyították az elmúlt évek, és 
ezért jött létre az erdélyi csapat is, 
mely területi szervezetek szövetsé-
geként működik egy koordinációs 

központ irányításával, ugyanakkor 
meghagyva a széki szervezetek 
gazdasági önállóságát is. Turi ab-
ban reménykedik, itt is fontosnak 
tartja majd a lakosság a csoport 
által kifejtett, sokszor életmentő 
munkát, fennmaradásukhoz adó-
juk két százalékával, adományok-
kal, pénz- vagy eszköztámogatással 
járulnak hozzá.

– Ezeknek a csoportoknak 
jövő év közepéig el kell érniük a 
bevethetőségi szintet. Ekkor vizs-
gát tesznek, majd beajánljuk őket 
a hivatásos állománynak – kö-
zölte Turi, ismertetve: már több 
mint 200 személy jelentkezett 
életmentőnek, többen vállalnák 
mentőkutya nevelését is. 

Tusa Szilárd, az Erdélyi Mentő-
csoport Gyergyószéki Szervezeté-
nek elnöke elmondta, csapata már 
megmérettetett:  a magyarországi, 
S.O.S. Rally nevet viselő sürgőssé-
gi betegellátó és elsősegélynyújtó 

versenyről harmadik díjat hoztak 
a gyergyóiak. Kiképzésüket foly-
tatják, fő feladatuknak pedig a 
Gyilkos-tó feltérképezését, mérését 

tekintik, merüléseket végeznének, 
hogy a víz alatti facsonkokat, iszap-
vastagságot felmérjék, így vízi men-
tés esetén legyen helyismeretük.
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Gyakorló hétvége a Súgó-barlangnál. Csapatépítés az életért fotó: balázs katalin

a remetei önkormányzat az 
idei év júniusáig fizette csak 
be nyolc személy fejkvótáját a 
napsugár az Esőben Egyesület 
által gyergyószentmiklóson mű
ködtetett fogyatékosok napközi 
otthonához, így ma már nem 
járnak oda a remetei sérültek. a 
lépés következményeit minden 
napközis megérzi. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Ötvenegy, gyergyói-me-
dencei sérültet érintő 
helyzet állt elő a fogya-

tékosok napközi otthonában, 
miután a remetei önkormányzat 
gazdasági megfontolásból úgy 
döntött, inkább otthon indít fog-
lalkoztatót a remeteieknek.

A remeteiek döntésének főképp 
anyagi vonzata van. Hozzájárult 
ugyan az is, hogy egy fogyatékkal 
élőnek nem tesz jót a napi 18 kilomé-

teres ingázás a gyergyószentmiklósi 
napköziig, de főként a fejkvóta kifize-
tése okozott gondot az önkormány-
zatnak. Havonta 302 lejes összeget 
kell befizetni egy személy után, ami 
egyrészt kivételezés a többi, község-

beli fogyatékossal szemben, akik 
nem részesülnek támogatásban és 
ezáltal fejlesztésben, foglalkoztatás-
ban, másrészt pedig egyre elvisel-
hetetlenebb teher a község költség-
vetésének. Laczkó-Albert Elemér a 

sajtó kérdésére elmondta, tíz szoci-
ális projektje van a községnek, nem 
szeretnék egyiket előnyben része-
síteni a másik rovására. A napközi 
otthonba járó gyerekek szüleit kér-
ték, vállaljanak részt a kiadásokból, 
de nem sikerült megegyezniük, így 
született a döntés: tovább nem fi-
nanszírozzák a gyergyószentmiklósi 
foglalkoztatást.

A nyolc sérült közül egy személy 
továbbra is Gyergyószentmiklósra 
jár, költségeit egy vállalkozó fedezi, 
a hét otthon maradott és a többi re-
metei sérült számára civil szervezet 
keretein belül kívánnak foglalkozta-
tó központot létrehozni a tejporgyá-
ri iskola épületében. 

A döntés negatívan érintette a 
Napsugár az Esőben Egyesület nap-
közi otthonában járó gyerekeket: a 
ditróiak esetében halmozott a hát-
rány, hisz a két község sérültjeinek 
szállítását közösen oldották meg, 
most ezt a terhet Ditró egyedül kell 
vállalja. De mindegyik napközist 

érinti a változás: Csata Kinga, a nap-
közi vezetője elmondta, a remetei 
fejkvóta elmaradása júniustól épp 13 
ezer lej, amit fizetésre, ingatlanfenn-
tartásra használtak volna. Ennek egy 
részét sikerült pályázatokból fedez-
ni, de még nem tudják, honnan te-
remtik elő év végéig a hiányzó részt. 
Ráadásul a létszámcsökkenés miatt a 
tanfelügyelőség által biztosított szak-
személyzet száma is tovább csökken-
het, pedig így is már mindössze heti 
négy órában tart foglalkoztatást a 
logopédus ott, ahol szinte mindenki 
beszédhibás. 

Félő, hogy meg fog emelkedni 
a fejkvóta, és az is, hogy további 
önkormányzatoknak okoz gondot 
a hozzájárulás kifizetése. A szülők 
megoldást keresnek, hogy gyere-
keik számára megmaradhasson a 
napközi otthon, sok hasznát látták 
a foglalkoztatásnak, szabadidős 
programoknak, így segítséget kér-
nek helyi politikusoktól és a parla-
menti képviselőktől is. 

Fogyatékkal élők napközije Gyergyóban. Új számításokat végez a fenntartó fotó: balázs katalin


