
Az egészségügyi minisztérium által 
kezdeményezett és finanszírozott 
országos HPV elleni oltási kampány 
során Hargita megyébe érkezett ol-
tóanyagok nem fogytak el, szavatos-
sági idejük a napokban lejárt, ezért 
meg kell semmisíteni azokat. Annak 
viszont, aki még ezután szeretné be-
oltatni magát vagy lánygyermekét, 
lesz még rá lehetősége.
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Több mint 1000 dózis HPV 
vírus elleni oltóanyag maradt 
készleten a Hargita Megyei 

Közegészségügyi Igazgatóságnál, 
melyek szavatossági ideje lejárt, így 
hulladékká váltak. Ráadásul veszé
lyes hulladékká, tehát megszabadul
ni tőlük sem egyszerű. Dr. Miron 
Cornelia, az igazgatóság járványtan

ásza azt mondta, még nem született 
döntés arra vonatkozóan, hogy mi
hez kezdenek a lejárt oltóanyagok
kal, vagy elvitetik az ilyen jellegű 
hulladékokat begyűjtő céggel, vagy 
visszaküldik a minisztériumba.

Nemcsak Hargita megyében ma
radtak meg a vakcinák, az állam által 
biztosított ingyenes, ám immár hasz
navehetetlen oltóanyagok ezrével áll
nak a megyék közegészségügyi igaz
gatóságainál, miután a meghirdetett 
ingyenes oltási kampány országszerte 
kudarcba fulladt. A mindig pénzhi
ánnyal küzdő egészségügyi rendszer
nek hatalmas anyagi kárt okozott ez a 
kudarc, ráadásul, miközben Románia 
Európaszinten vezető helyet foglal el 
a méhnyakrákban évente elhunytak 
számát tekintve, nők ezrei maradtak 
védtelenül a betegséget okozó humán 
papillóma vírussal szemben. 

Dr. Miron Cornelia szerint a 
most lejárt oltóanyagok megsemmi
sítésével azonban nem válik teljesen 
reménytelenné a helyzet azok számá
ra, akik élni kívánnak az ingyenes ol
tás lehetőségével. Az igazgatóságnak 
lehetősége adódott ugyanis, hogy 
újabb dózisokat igényeljen a minisz
tériumtól, ám közel sem akkora té
telben, mint a megsemmisítésre váró 
mennyiség. „Körülbelül 100 adagra 
számítunk, várhatóan októberre” 
– mondta dr. Miron Cornelia, aki 
szerint ennél nagyobb tételre jelen
leg nincs is szükség. „Az igazság az, 
hogy nem igazán van igény erre az 
oltóanyagra. Több ízben tárgyal
tunk erről a témáról a családorvo
sokkal, de úgy tűnik, a lakosság még 
mindig nem méri fel ennek a vakci
nának a fontosságát” – fogalmazott 
a szakember.
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> Nyár végi nagykirándulás. Kirándulást 
szervez a Caritas Családsegítő Szolgálat kö
zösen Hargita Megye Tanácsával, szeptember 
1jén Gyimesbükkbe. A kiránduláson 130 ele
mi és általános iskolás gyerek vesz részt Hargi
ta megye különböző falvaiból: Csíkszentimre, 
Csíkszentdomokos, Csíkkarcfalva, Szárhegy, 
Remete, Újfalu,  Máréfalva és Székelyudvarhely 
(Betlenfalva és Kadicsfalva). A gyerekek hátrá
nyos helyzetben levő családokból származnak, 
ahol nagy a nélkülözés, és a család anyagi hely

zete nem engedi meg a vakáció alatti nyaralást, 
nagy részük még az iskolák által szervezett 
kirándulásokra sem tud elmenni anyagi okok 
miatt. A cél lehetőséget adni Csík, Gyergyó és 
Udvarhely régió gyermekeinek a találkozására, 
ismerkedésre, az értelmi és érzelmi fejlődésre – 
áll a lapunkhoz eljuttatott közleményben. Egy
ben szeretnék felkarolni azokat a gyerekeket és 
fiatalokat, akik anyagi problémák miatt több
nyire otthon töltik vakációjukat és nincs lehető
ségük egy hasonló kirándulásra. A találkozáson 
kívül cél Gyimes látványosságainak bemutatása, 
ami egyben fokozza az élmény hatását. 

> Megváltozik a csíkszeredai főkon-
zulátus ügyfélfogadási rendje. Szeptember 
5től állampolgársági kérelmeket csak a Gál 
Sándor utca 9. számú Lázárházban lehet 
benyújtani, változatlanul előzetes időpont
foglalás alapján. Az időpontegyeztetést a 
0366–087100as új telefonszámon lehet 
ezentúl lebonyolítani. Az eskütételre szintén 
a Lázárházban kerül sor, amit az anyaköny
vezés követ. Az eskütétel időpontjáról, vala
mint az anyakönyvi kivonat és a lakcímkártya 
megérkezéséről mindenkit külön értesítenek. 
Az anyakönyveket személyesen a Petőfi Sán

dor utca 45. számú épületében lehet átvenni 
hétfőtől csütörtökig 9.00–15.30, valamint 
pénteken 9.00–13.00 óra között. Emellett az 
útlevélkérelmeket a főkonzulátus  Petőfi Sán
dor utca 45. számú épületében lehet benyúj
tani előzetes időpontfoglalás függvényében, 
az értesítés után pedig ugyanezen a címen 
lehet személyesen átvenni az elkészült doku
mentumot ugyanazon az ügyfélfogadási időn 
belül. Útlevelekre időpontfoglalást a 0366–
087101as új telefonszámon lehet egyeztetni. 
További információk a http://www.mfa.gov.
hu/kulkepviselet/Csikszereda/hu oldalon.
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Hulladékká vált oltóanyagok

Gond lesz a balánbányai tanintéz-
ményekben az oktatással, ha beáll 
a hideg, gáz hiányában ugyanis 
kérdésessé válik a fűtés – derült 
ki a prefektusi kollégium tegnapi 
ülésén. A prefektus is úgy nyilat-
kozott, hogy pillanatnyilag nem lát 
megoldást.

F.-E. Gy.

Az összes balánbányai tanin
tézmény perben áll a Har
gita Gázzal – jelentette ki a 

tegnapi prefektusi kollégiumi ülésen 
Ferencz S. Alpár főtanfelügyelő, aki 
azt mondta, hogy a helyi polgármes
teri hivatalt is perbe hívták, ugyanis 
„az iskolaigazgatók vitték a gázszám
lákat a hivatalba, a polgármester pe
dig nem hagyta jóvá a kifizetésüket”. 

A balánbányai iskolák fűtésének 
problémája nem új keletű, tavaly is 
huzavona volt a tanévkezdéssel, ké
sőbb maga a prefektus próbált köz
benjárni a helyzet megoldása érde
kében, miután a felhalmozott tar
tozások miatt a szolgáltató elzárta 
a bányászváros tanintézményeinek 
gázcsapjait, és az iskolák fűtés nél
kül maradtak. 

„Tavaly magam is próbálkoz
tam a helyzet megoldásával, de 
idén már nem látom, mit lehetne 
tenni” – fűzte hozzá a témához La
dányi László Zsolt prefektus. Egy
előre úgy tűnik, tanévkezdés lesz 
Balánbányán is, a hűvösebb idők 
beállta után viszont, amikor már 

fűteni kellene a tantermeket, kérdé
ses az oktatás az ottani iskolákban. 

Szintén a prefektusi kollégiu
mi ülésen hangzott el, hogy vala
ki panasszal fordult a turisztikai 
minisztériumhoz a parajdi sóbá
nya miatt, a minisztérium pedig a 
prefektúrára ruházta a probléma 
kivizsgálását. 

A panaszos szerint a bányába 
kezelésre járók közül sokan megbe
tegedtek, többen emiatt a marosvá
sárhelyi kórházba kerültek kezelés
re. Ladányi László Zsolt az ügyben 
kompetenciával rendelkező intéz
mények szakembereiből álló bizott
ságot ruházott fel a jelzett problé
ma kivizsgálásával, és azt mondta, 
hogy a marosvásárhelyi kórháztól 
is kér ez ügyben egy álláspontot, 
hogy kiderüljön, megalapozottake 
az illető magánszemély minisztéri
umhoz eljuttatott panaszai.

PrefekTusi kolléGium

Balánbányán az iskola
kezdéssel „gáz” lesz?

Ladányi László Zsolt

Dád a dada – bábelőadás. Fogyatékos gyerekeknek adott 
elő bábjátékot Deák Réka bábművész tegnap Csíkszeredában, a Szent 
Ágostonplébánia hittantermében. fotó: csíki zsolt


