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> Lezárult a tanítók továbbképzése. 
Nem szünetelt a nyári vakációban a peda-
gógusok továbbképzését célzó Compas-
projekt – tudtuk meg Bartolf Hedwig 
tanfelügyelőtől. A programban részt 
vevő pedagógusoknak rövidebb vakáci-
óban és pihenésben volt részük: a nyári 
továbbképzési programot két szakaszban 
szervezték meg: az elsőt tanévzárás után, 
a másodikat szeptember első hetében. A 
részvételi arány 85–90 százalékos volt, a 

szervezők pozitív visszajelzéseket kaptak. 
Bartolf Hedwigtől megtudtuk azt is, hogy 
a részt vevő tanítók ingyen  kapták meg 
az Információk a Compas-projekt kereté-
ben akkreditált programok tanterveiről és 
tartalmáról című könyvet. Júliusban, illet-
ve augusztusban megjelent elektronikus 
formában a kettes és hármas Információs 
Közlöny, amely a www.compas2010.ro 
honlapon olvasható. Ugyanakkor fórumot 
hoztak létre ugyanezen a honlapon, ame-
lyen 36 tag regisztrált. Augusztus végén 
zárult a program első éve, amely főként a 

tanítók továbbképzését célozta. A projekt 
második éve a tanárok továbbképzésére 
fog összpontosítani. 

> Elektronikus oltásnyilvántartás. Má-
tól online jegyzik be az orvosok az elvégzett 
oltásokat az Országos Egységes Elektroni-
kus Oltásregiszterbe, miután megkezdte 
működését az ezt biztosító felület. Az elekt-
ronikus jelentést szabályozó 2011/1234-es  
egészségügyi miniszteri rendelet értelmé-
ben az állami vagy magánszülészetekről, 
a háziorvosi és iskolaorvosi rendelőkből 

minden orvos köteles – az oltások helyes 
és megfelelő időben való elvégzése mellett 
– bejegyezni az Elektronikus Oltásregisz-
terbe minden, a kabinetjében beadott vé-
dőoltást, függetlenül attól, hogy ez része az 
országos immunizációs programnak vagy 
pedig opcionális. Az adatok két szakasz-
ban kerülnek nyilvántartásba: 2011 végéig 
(december 31-ig) a háziorvosoknak be kell 
vezetniük a listájukon szereplő 2007. szep-
tember 1. után született gyermekek oltá-
sait, jövő évtől pedig az újszülöttek adatai 
folyamatosan kerülnek be a rendszerbe.

hirdetések

Tanévkezdés előtt kötelező a ga-
ratváladék és székletvizsgálat a 
gyerekeknek – hozták a szülők tu-
domására a csíkszeredai óvodák-
ban, napközikben. Az intézkedést 
azért vezették be, hogy még a ta-
nítás megkezdése előtt kiszűrjék 
a beteg gyerekeket, akik esetleg 
megfertőznék társaikat. Ezekért a 
vizsgálatokért azonban a szülők-
nek fizetniük kell.

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

Valamikor rég, még az átkos 
idején is úgy volt, hogy tanév-
kezdés előtt a közösségbe in-

duló gyereknek kötelező volt elvégez-
tetni a garat- és székletvizsgálatot, és 
csak negatív eredmény kézhezvétele 
után lehetett vinni a csemetét bölcső-
débe, napközibe, óvodába. Jó néhány 
éve viszont elegendő a tanévkezdés-
hez a családorvos által kiállított iga-
zolás, miszerint a gyerek egészséges.

„Elsősorban a szülők kérésének 
eleget téve tettük kötelezővé idén-
től, hogy laboratóriumi vizsgálato-
kon essen át minden gyerek, mielőtt 
az intézménybe jönne” – mondta 
Ambrus Éva, a csíkszeredai Aranyal-
ma Óvoda igazgatója. Az intézmény 
belső rendszabályzata értelmében 

tették ezt kötelezővé azok után, hogy 
az elmúlt évek általános tapasztalata 
alapján a tanévkezdés után egy héttel 
a gyerekek 70-80 százaléka már meg-
betegedett. 

„Sajnos a családorvos által kiállí-
tott igazolás felszínes, ezért kérjük a 
laboratóriumi vizsgálatot” – mondta 
az óvodavezető, aki szerint a gyere-
keknek, szülőknek, de az intézmény-
nek is sokkal jobb, ha a tanévkezdés 
után nyomban nem következnek be 
a tömeges megbetegedések, hiányzá-
sok. Ambrus Éva kollégáitól úgy tud-
ja, hogy mindegyik csíkszeredai óvo-
da és napközi kötelezővé tette ezeket 
a vizsgálatokat. 

A szülők jó része, hallva a hírt, a 
családorvosnál állt meg, laboratóriu-
mi küldőpapírt remélve. 

„Mi nem adhatunk prevenciós 
vizsgálatra küldőpapírt, a biztosító 
ugyanis az ilyen vizsgálatokat nem 
fizeti” – mondja egy általunk megke-
resett családorvos. Azt állítja, teljes a 
káosz: a szülők jó része nem tudja, mi 
a teendő, próbálkozik a családorvos-
nál, ám a családorvosok továbbra is 
csak azt az igazolást adják, amit eddig 
is, minden évben minden gyerek-
nek. Így a szülők nem tehetnek mást, 
minthogy kifizetik a laborban a tan-
intézmények által kért két vizsgálat 

árát, és esetleg a családorvosi igazolás 
árát is.

Mert ez utóbbival sem teljesen 
tiszta a kép. Van ugyanis olyan csa-
ládorvos, aki nem kér pénzt ezért az 
igazolásért, más 15 lejért írja meg. 
Emellett még az sem teljesen tisz-
ta mindenki számára, szükséges-e a 
laborvizsgálatok eredménye mellé 
családorvosi igazolás is, mert van 
napközi, amelyik kéri, és van, amelyik 
megelégszik a garatváladék és széklet-
vizsgálat eredményével. 

Dr. Lőrincz Anna, a közegészség-
ügyi igazgatóság orvosa azt mond-
ta, valóban sok panasz volt a szülők 
részéről az elmúlt években amiatt, 
hogy vannak, akik betegen viszik a 
gyermekeket az intézménybe, és fer-
tőzik társaikat. 

„A napközi otthon egészséges 
gyermekek intézménye” – hangsú-
lyozza a doktornő, aki elmondta, 
hogy amikor ez irányú ellenőrzéseket 
végeznek majd az óvodákban, nap-
közikben, kérni fogják az ott dolgozó 
egészségügyi személyzettől az összes 
gyerek laboratóriumi igazolását. Azt 
is ellenőrzik, hogy elvégzik-e a min-
dennapi szűréseket, illetve hogy a há-
rom napnál hosszabb ideig hiányzó 
gyerek orvosi igazolással tért-e vissza 
a közösségbe. 

Szülői kéréSrE hivATkoznAk A TAninTézményEk

Kötelező laborvizsgálatokra 
küldött óvodások

A kriGEl SPorT klUB

szeretettel meghívja Önt és fajtiszta kedvencét a IV. Gyergyói Lovas 
Napok alkalmával tartandó Kutyakiállításra, 2011. szeptember 17-én, 
szombaton reggel 8 órától, a gyergyószentmiklósi lovaspályára, a Tűz-
oltók utca végén.

A bejelentkezés érdekében kérjük felhívni az alábbi telefonszámot: 
0744–645049, naponta 9 és 16 óra között.

A bejelentkezési lapok kitölthetők elektronikus formában is a www.
fogathajtas.ro honlapon.

Figyelem: a versenyen résztvevők listája szeptember 12-én lezárul!
A részvétel ingyenes!

*Meg jegyzés:
A fajtisztaság törzskönyv általi igazolása nem kötelező, viszont a faj-

tisztaság feltétel a kiállításon való részvételhez.
A kiállítás kimenetelét állatorvos felügyeli, és minden állat számára 

szükséges az oltáskönyv bemutatása (érvényes veszettség elleni oltás).

Kézimunkázó óvodások. A fertőző betegségben szenvedő gyerekek miatt szükséges az alaposabb vizsgálat  fotó: mihály lászló

Magyarországra viszik
az Örökséget

Turnéval indítja a 2011/2012-
es idényét a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes. Az 

itthon már ismert Örökség című tánc-
játékban a történelmi Csík vármegye 
fellelt hagyományai elevenednek fel. 
„Az összeállítás egy ember életén és 
sorsán keresztül egy-egy közösség szo-
kásait bontakoztatja ki – énekben, ze-
nében, táncban és prózában –, példát 
adva egy régi kor emberi hitvallásáról, 
segítségül hívva önéletrajzi írásokat. 
Olyan világ tárul elénk, melyben 
mindennek ideje és rendje volt” – vall-
ják az alkotók. Az előadásban közre-
működnek: Györfi Erzsébet, András 
Orsolya; koreográfus: Varga Zoltán; 
zenei szerkesztő: Kelemen László; jel-
meztervező: Lőrincz Beáta; igazgató, 
művészeti vezető: András Mihály.

A turné első állomása Solymár, 
ahol a Hargita együttes a hagyomá-

nyos solymári búcsú meghívottjaként 
szeptember 9-én 20 órakor lép fel a 
művelődési ház szabadtéri színpadán. 
10-én Hajdúnánáson lesz előadás.

Budapesten, a Millenáris Parkban 
az Évnyitó gyermekprogram kereté-
ben szeptember 11-én 17 órakor kez-
dődik az előadás. Ezt követően 12-én 
Egerszalokon, a Faluházban, majd 13-
án Egerben, az Kulturális és Művészeti 
Központban lép fel a társulat, mindkét 
helyszínen délután 5 órakor. Szeptem-
ber 14-én ismét Budapesten, a Hagyo-
mányok Házában szerepel az együttes 
két fellépéssel, délután 3 órakor, illetve 
este 7 órakor, a Nyílt hét a Hagyomá-
nyok Házában program vendégeként.

A turné utolsó helyszíne Cegléd, 
ahol szeptember 15-én 19 órakor a 
művelődési házban a Kossuth Tobor-
zó ünnepség megnyitó eseménye a 
Hargita együttes műsora.


