
Lezárult a lombik-program lebo-
nyolításában részt venni kívánó in-
tézmények elbírálásának első idő-
szaka. Eddig hat klinika felelt meg 
azoknak a feltételeknek, amelye-
ket az Egészségügyi Minisztéri-
um szabott a tavasszal elindított, 
Mesterséges megtermékenyítési 
és embriótranszfer országos prog-
ramban részt vevő kórházaknak.

HN-információ

Eddig 16 állami és magánin-
tézmény jelezte részvételi 
szándékát az Egészségügyi 

Minisztérium lombikbébi-program-
jában, ebben mostantól részt vehet 
a bukaresti Prof. Dr. Panait Sârbu 
(Giuleşti) Szülészet-Nőgyógyászati 
Kórház, a Kolozs Megyei Sürgős-
ségi Egyetemi Kórház, a brassói 
Vivamed Orvosi Központ, a te-
mesvári Gynatal Mesterséges Meg-
termékenyítési Központ, a szebeni  
Polisano FIV-központ, illetve a 
szintén bukaresti Dacia Nemzetközi 
Orvosi Központ. A részt vevő intéz-
mények listáját időszakosan frissíti 

www.ms.ro honlapján az Egészség-
ügyi Minisztérium.

„Mostantól a gyermekre váró pá-
rok letehetik irataikat, kérvényeiket 
az engedélyezett intézményekben” 
– nyilatkozta Cseke Attila egészség-
ügyi miniszter.

A Mesterséges megtermékenyítés 
és embriótranszfer elnevezésű orszá-
gos programot idén indította útjára 
az Egészségügyi Minisztérium. A 
lombik-program célja a terméket-
len pároknak segíteni azáltal, hogy 
a szaktárca megtéríti a megtermé-
kenyítési és magzat-beültetési pro-
cedúra költségeit.

A program költségvetése eb-
ben az évben 4 millió lej, amelyből 
mintegy 800 gyermektelen párnál 
végzett beavatkozásra nyújthat tá-
mogatást a szaktárca, két lépésben: 
a dosszié jóváhagyását követően 
4920 lejt utalnak át a klinikának, és 
amennyiben a mesterséges megter-
mékenyítésből gyermek születik, a 
központ további 1230 lejt kap.

Jelentkezhetnek azok a párok, 
akik teljesítik a következő feltéte-

leket: legalább 2 éve házasságban 
élnek, és ezalatt nem jött létre ter-
mészetes úton terhesség; autológ 
párok (a megtermékenyítés a pár 
tagjainak spermájából és petesejt-
jéből jön létre; nincs lehetőség 
petesejt- vagy spermaadományo-
zásra); a nő életkora 24–40 év kö-
zötti (mert ebben az életkorban a 
legnagyobb esély a sikeres eljárásra: 
28,2%); a nő petesejttartaléka nor-
mál értékhatárok között van; a nő 
testtömegindexe 20–30 közötti; 
a házaspár legalább egyik tagja 24 
hónapja biztosított legyen Romá-
niában; a házaspár legalább egyik 
tagja román állampolgár, állandó 
romániai lakhellyel; a házaspár 
egyik tagjának sincs élő gyermeke.

Az iratcsomók összeállítását a 
központok végzik, minden dosszié 
másolata névtelenül, iktatószámmal 
érkezik a minisztériumba. Az elbí-
rálásról a szaktárca bizottsága dönt, 
ennek tagja lesz 2 nőgyógyász, 1 
urológus és a civil szféra 1 képviselő-
je. A bizottság minden hónap első 
5 napjában ül össze.

A Súgó-barlanghoz látogató tu-
ristáknak szánt infrastruktúrát 
bővítik szombattól a csíkszeredai 
művészeti szakközépiskola épí-
tész szakos diákjai. A minden év-
ben megrendezett szaktábor idei 
feladata maradandó alkotásokat 
céloz: kaput, hidakat, fedett vára-
kozóhelyeket építenek a fiatalok.

Mihály László
mihaly.laszlo@hargitanepe.ro

Ismét szaktáborba készülnek a 
csíkszeredai Nagy István Zene- és 
Képzőművészeti Líceum építész 

szakos diákjai: holnaptól jövő szerdáig 
a Vasláb melletti Súgó-barlangnál va-
lósítják meg az iskolában már elkészí-
tett terveket. „Idén már maradandót 
alkotunk” – magyarázza lapunknak 
Korodi Szabolcs, az egyik irányító ta-

nár, utalva a tavalyi csaracsói táborra, 
ahol kartonhengerekből építettek egy 
múlt század eleji korzót. 

A negyven 9–11. osztályos diák, 
a négy kísérő tanár, illetve a partner-
ként részt vevő Gyilkostó Adventure 
Egyesület tagjai így ezúttal a bar-
langhoz látogató turistáknak szánt 
infrastruktúrát bővítik. „A barlang 
elé egy nagyobb fedett várakozóhe-
lyet alakítunk ki, ahol akár bevezető 
előadásokat is lehet tartani a csepp-
kőképződményeket megtekinteni 
kívánó látogatóknak. Emellett – 
egy másik pályázat keretében épülő 
tanösvényen – különböző elemeket 
állítunk fel: egy indítókaput, illetve 
táblákat, amelyekre majd a pályázók 
írják a tartalmat, továbbá építünk 
egy, a patakon átívelő nagy pihenő-
hidat és két kisebb hidat is.
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Letehetik a kéréseket a párok

A 90 évesek, illetve a 18 éves fi-
atalok köszöntése is része a má-
tól vasárnap estig tartó kászoni 
Sokadalmi Falunapoknak. A prog-
ramban magánjárók felvonulása, 
bábszínház, néptáncelőadás és 
keresztszentelés is szerepel. 

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

„Nagyrészt szabadtéri ren-
dezvények vannak a 
programban, ezért re-

méljük, az időjárás is nekünk kedvez, 
hogy idén is, a hagyományokhoz 
híven, sikeres rendezvénysorozatot 
tudhassunk magunkénak” – fejez-
te ki reményeit Bodó Imre, Kászon 
község alpolgármestere a június 17–
19. között zajló Kászoni Sokadalmi 
Falunapokkal kapcsolatosan. Ma 
egy kiadós kerti parti után rockesttel 
indul a rendezvény. Szombaton reg-

gel lovas-kocsis felvonulással invitál-
ják a község lakóit a sokadalomba, a 
szekeres hívogató után 10 órától kez-
dődik a gyermekek sportvetélkedője 
és a szarvasmarha-kiállítás, de lesz 
sörivó verseny, kötélhúzás és lovas 
íjászat is. Délután felvonulnak a ma-
gánjárók, majd András Ignác hely-
történész, a kászonaltízi Dr. Lukács 
Mihály Általános Iskola igazgatója 
tart előadást Kászonszék hagyatékai 
címmel. Az iskolás gyermekek szín-
darabjának megtekintése mellett a 
kászonaltízi Kazun Közművelődési 
és Közéleti Egyesület az Aprószentek 
című film bemutatójára várja az ér-
deklődőket. A film elkészítését Har-
gita Megye Tanácsa és Kászonaltíz 
Község Önkormányzata támogat-
ta. Az estet az Ugye-bárban tartott 
diszkó zárja.

Vasárnap az iskolások a tanítók 
kíséretével köszöntik a kilencven, 

illetve a kilencven évnél idősebb la-
kosokat. Bikaütés régen címmel nyí-
lik képkiállítás, amit szentmise kö-
vet. „A déli órákban szentelik meg 
azt az 1946-ban állított keresztet, 
amelyet idénre sikerült felújítani” 
– tudtuk meg Bodó Imre alpolgár-
mestertől. A vasárnapi programban 
talál kedvérevalót minden korosz-
tály: lesz bábszínház, játszóház a 
kultúrotthonban, 14 órakor fellép a 
székelyudvarhelyi Székely Dalegylet 
férfikórus, majd a kászoni Zergebog-
lár és Eszterlánc néptánccsoportok 
előadása következik. Fellép a Rétyi 
fúvószenekar, majd a kászonújfalvi 
népi zenekar előadása keretében 
köszöntik a 18 éveseket. A humort 
a Székely Góbék szolgáltatják. Az 
utcabál előtt filmvetítés is lesz, a Bet-
lehemezés című filmet mutatják be a 
kászonaltízi művelődési házban. A 
rendezvénysort tűzijáték zárja.

SzínES progrAmok A hétvégi FAlunApokon

Kászoni sokadalom
vároSnApok kEzdődnEk tuSnádFürdőn

A jövő elkezdődött

idén Már Maradandót aLkotnának

Hídépítő művészetisek

A június elején lezajlott szezonnyitó 
ünnepséget követően ma városna-
pok kezdődnek tusnádfürdőn annak 
a pályázatnak a keretében, amely a 
város népszerűsítését célozza.

„Tusnádfürdőn a jövő elkez-
dődött” – állítja Kalamár 
Andor, a Tusnádfürdői 

Turisztika Egyesület elnöke, amikor a 
fürdővárosban sorra kerülő rendezvé-
nyekről mesél.

Június elején beindult az a pro-
jekt, amely Tusnádfürdő egységes 
turisztikai arculatának megalkotá-
sát és ennek célpiacokon való nép-
szerűsítését tűzte ki célul. Ennek 
egyik alappillére a rendezvényszerve-

zés. Kalamár elmondta, ezeknek ket-
tős szerepet szánnak: egyrészt a fürdő-
városban már megszállt turistákat kell 
szórakoztatni, másrészt olyan vendé-
geket kell odacsalogatni, akik amúgy 
nem keresték volna fel Tusnádfürdőt.

A június eleji szezonnyitó ünnep-
ség után ma elkezdődnek a városna-
pok, amelyen minden ízlést kielégítő 
együttesek lépnek fel a Millennium 
parkban. Augusztus minden szombat-
ján szabadtéri koncerteket tartanak, a 
július végi tusványosi táborban pedig 
egy hétig minden este hasonlóképpen 
– vagyis Tusnádfürdő igazi bulis hellyé 
változik ezen a nyáron. A programok 
viszont korántsem érnek véget – ezek-
re azonban később visszatérünk.

Kartonból korzót. Idén a diákok fából alkotnak maradandót fotó: mihály lászló„megmentett” óvodások. 
Attól, hogy maguk kapcsolhatták be 
a mentőautók szirénáját, sikoltozva 
örvendeztek tegnap a mentőállomást 
meglátogató csíkszeredai Aranyal-
ma Óvodába járó gyerekek. A kicsik 
Péter Szilárdot, a Hargita Megyei 
Mentőszolgálat vezetőjét ostromol-
ták kérdéseikkel, aki aztán bemu-
tatta, hogyan mérnek vérnyomást 
vagy szívritmust, miként történik 
egy újraélesztés, vagy hogyan látnak 
el egy baleseti sérülést. A gyerekek 
kíváncsiságát az asszisztensek és men-
tősofőrök is alig tudták kielégíteni: a 
mentőautókban csak úgy röpködtek 
az „És az mi?” kérdések.  fotó: mihály lászló


