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Önkéntes orvosok erdélyben

„Rendelnek” a gyermekmentők

Tananyag készül a kisdiákok élményeiből

Történetek medvékről, farkasokról, emberekről

2011. május 10., kedd  | 7. oldal Körkép

a nemzetközi gyermekmentő 
szolgálat harmincnyolc önkén-
tes szakembere tartózkodik a 
héten Hargita megyében: kórhá-
zakban, iskolákban, óvodákban 
szűrik, vizsgálják és kezelik a 
rászoruló gyermekeket. ezenkí-
vül gyógyszerekkel, gyógyászati 
segédeszközökkel, illetve szak-
mai továbbképzéssel is segítik 
az intézményeket.

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

Bükkhavasra, Csíkcsicsóba, Csík
ma darasra, Csík ma dé fal vára, 
Csík rákosra, Csík szent do mo

kosra, Csík szeredába, Csík szép vízre, 
Csík szent mártonba, Gyi mes bükkre, 
Há rom kútra, Hidegségszádába, Kós
te lekre és Székely udvarhelyre látogat
nak el a Nem zet közi Gyermek mentő 
Szolgálat szakorvosai a hét folyamán. 
A csapatban ezúttal bel gyó gyász, cse
cse mőgyermekgyó gyá szok, gyer
mek gyó gyászok, gyer mek neu rológus, 
gyer mek fülorrgégész, gyermeksze
mész, fog orvosok, gyer mek fog or vo
sok, trau matológus, aneszte zio lógus, 
gyer mek or to péd szakorvosjelölt, 
hae ma tológus, infektológus, klini kai 
on ko lógus, urológus, audio ló gusok és 
gyógy pedagógus dolgozik.

Idén újabb résztvevőkkel bővül a 
szolgálat szakembergárdája: a Sem
melweis Egyetem I. sz. Gyermek
gyógyászati Klinika, Fogászati Klini
ka és az Országos Gerincgyógyászati 
Központ nyolc orvosa is csatlakozott 
a Gyermekmentő Szolgálat körút
jához, hogy önkéntes munkájával is 
segítse a szervezet tevékenységét. 

Ma délelőtt fülorrgégészeti 
szűrést és hallásvizsgálatot végez
nek a madéfalvi Zöld Péter Általá
nos Iskolában, ezzel párhuzamosan 
zajlik a problémával küzdő gyer
mekek gyermekgyógyászati és or
topédtraumatológiai vizsgálata a 
gyimesbükki plébánián. 14 órától 
fülorrgégészeti szűrés, hallás és or
topédtraumatológiai vizsgálatokat 
tartanak a moldvai csángó gyerekek 
részére ugyancsak a gyimesbükki 
plébánián. Egész nap zajlanak 
a szűrővizsgálatok a csíkcsicsói 

Kájoni János Általános Iskolában, 
és az OTP Fogászati buszban is 
tartanak vizsgálatokat és kezelése
ket kizárólag a csíkszentdomokosi 
rászoruló iskolások részére a helyi 
cseraljai iskolában. Míg az említett 
helyszíneken zajlanak a tevékenysé
gek, egy másik szakembercsoport 
a madéfalvi Zöld Péter Általános 
Iskolában tart felvilágosító előadás 
az emlővizsgálat fontosságáról és a 
helyes fogápolásról.

Holnap a kósteleki iskolában 
folynak a szűrővizsgálatok,  gyer

mek neurológiai vizsgálatokat végez
nek a Csíkszentmártoni Korai Fej
lesztő Központban, vizsgálják a gye
rekeket a megyei kórház gyermekosz
tályán, fülorrgégészeti szűrést és hal
lásvizsgálatot végeznek a csíkcsicsói 
Kájoni János Általános Iskolában, 
gyermekgyógyászati, valamint fogá
szati vizsgálatot a csíkmadarasi Kiss 
Ferenc Általános Iskolában és  felvilá
gosító előadást tartanak az emlővizs
gálat fontosságáról és a helyes fog
ápolásról a csíkcsicsói Kájoni János 
Általános Iskolában.

Csütörtökön is „rendel” a gyer
mekneurológus Csík szent már
ton ban, egész nap zajlik az or
topédtraumatológiai vizsgálat 
a csíkszeredai kórház ortopé
diai osztályán, szűrővizsgálat a 
csíkszépvízi iskolában, fülorr
gégészeti szűrés és hallásvizsgálat 
a csíkcsicsói Kájoni János Álta
lános Iskolában, bevetésen lesz 
Domokoson a fogászati busz, és 
felvilágosító előadást tartanak a 
szakemberek a csíkmadarasi Kiss 
Ferenc Általános Iskolában.

Pénteken egész nap vizsgálják a 
gyermekeket a Hargita Megyei Sür
gősségi Kórház fülorrgégészeti, 
illetve gyermekosztályán, délelőtt 
zajlik a problémával küzdő gyere
kek gyermekgyógyászati vizsgálata 
Csíkszentdomokoson a cseraljai is
kolában, és ugyancsak délelőtt tart
ják a felvilágosító előadást, ezúttal a 
csíkszépvízi Nyirő József Általános 
Iskolában.

Az orvoscsoport látogatásával 
együtt idén is sor kerül a hagyomá
nyos Erdélyi Gyermek és Ifjúsági 
Focikupára Csík szentdomokoson, 
melyet az egykori Aranycsapat 
tagja, a Gyermekmentő Szolgá
lat Sportbizottságának elnöke, 
Buzánszky Jenő vezet. A korábbi 
évekhez hasonlóan a győztes csa
patokat a Szolgálat vendégül látja 
a Fővárosi Önkormányzattal kö
zösen szervezett huszonegyedik 
budapesti Városligeti Gyermekna
pon, május 28–29én. A gyerekek 
teljes ellátásának és utaztatásának 
költségeit a Gyermekmentő Szol
gálat vállalja magára. 

Kisgyermeket konzultáló ortopéd szakorvos. Harmincnyolc önkéntes vizsgálja Hargita megyében a rászoruló kicsiket Fotó: miHály lászló

sikeres kezdeményezésnek bizo-
nyult a Pogány-Havas kistérségi 
társulás történetek a természet-
ről és rólunk című programja. 
A kisrégió általános iskoláinak 
tanulói 286 történetet küldtek, 
amelyben feltűnnek egyes hely-
színek, dűlők nevei, a környék 
állat- vagy növényfajai, illetve a 
gazdálkodó ember.

Hompoth loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

A szervezők olyan rövid tör
ténetek megírására és be
küldésére biztatták a térség 

általános iskoláinak tanulóit, ame
lyet maguk éltek meg, vagy esetleg 
idősebb rokonoktól, ismerősöktől 
hallottak. Az egyes helyszínekhez, 
dűlőnevekhez, a környék jellegzetes, 

növény és állatvilágához köthető 
történetek segítségével ismertetnék 
a helyi élővilágot, kidomborítva az 
élőhelyek védelmének fontosságát. 
A PogányHavas Kistérségi Társu
lásnál nem ez az első olyan elképze
lés, amely nyomán didaktikai anyag 
születne a kisrégió falvainak közvet
len környezetéről: már hét oktató 
posztert adtak ki, amelyek segítségé
vel az általános iskolák tanulói meg
ismerhetik a környék élővilágát.

Jelenleg az oktatók elméleti elő
adásokat tartanak az iskolákban, 
illetve a tanulókkal közösen láto
gatják meg a történetek helyszíneit, 
gyakorlati megfigyeléssel folytatva 
a rendhagyó természetismeretórát. 
Később minden, a programban részt 
vevő iskolában a fejlesztési társulás 
szakemberei a gyerekekkel közösen 
elkészítenének egyegy óriásposztert, 
amelyen a környék növény és állatvi
lága mellett a történetekben szereplő 
helyszíneket is bejelölnék. Terveznek 
továbbá – már ha sikerül anyagi for
rásokat találni erre is – egy gazdagon 
illusztrált kiadványt, amelyben meg
jelentetnék a programra beérkezett 
történeteket.

„A lényeg, hogy meg tudjuk mu
tatni a helyi értékeket a gyerekeknek, 
hogy tudatosítsuk bennük, milyen 
környezetben élnek. Ugyanakkor, a 
nevelési oldalt tekintve, az sem elha
nyagolható, hogy a történetek kapcsán 
szülőkkel, rokonokkal ültekülnek le 
beszélgetni a természetről a diákok” – 
vélekedett Demeter László biológus. 

Összesen 286 történet érkezett a 
kistérség tíz iskolájából, legszorgalma
sabbak a Domokos Pál Péter Tatros
forrás általános iskola tanulói voltak, 

78 munkával. „Muszáj megemlíteni 
Tankó Szabolcs Jánost, aki egymaga 
20 kis történetet juttatott el hozzánk” 
– mesélte Demeter. A sztorik fősze
replője a medve, de vannak farkasos, 
kígyós, háborús történetek is, illetve 
a térség állattenyésztési hagyományai
val kapcsolatos elbeszélések, például 
az „elbogározott” tehenek keresésé
ről. A szervezők iskolákat látogatnak, 
erdőket, mezőket járnak a diákokkal 
együtt, majd június 7én egy kis vetél
kedővel zárnák a programot. 

Az Országos Vízügyi Igazgatóság – OLT vízügyi Gondnokság, 
 – Râmnicu Vâlcea, Remus Bellu utca 6. szám, Vâlcea megye –

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Tusnádfaluban megva
lósítandó „Mitács-patak szabályozása”, valamint a Balánbányán, 
Csíkszentdomokoson megvalósítandó „Olt folyó medrének mérete-
zése és megerősítése” című terveire a Hargita Megyei Környezetvédel
mi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2011. május 3án döntéstervezetet 
hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése.)

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíksze
reda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 
óra között, szerdán 8.30 – 18.30 óra között, valamint a http://apmhr.
anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés meg-
jelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be, május 17-ig a Hargita 

Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez ( fax. 0266–310040).

HirdEtés

Kárpáti gőtét néző gyerekek. Környezetükkel ismerkednek Fotó: dEmEtEr lászló


