
Immár októbert írunk, és bár a 
korábbi ígéretek a hónap elejé-
re vonatkoztak, még mindig 
nem kezdte meg működését 
egyetlen családorvosi ügyeleti 
központ sem Hargita megyében. 
Várhatóan novembertől – tűzte 
ki az újabb időpontot dr. Bokor 
Márton.

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

Leghamarabb Székely udvar
helyen kezdődhet meg a 
családorvosi ügyeleti köz

pont működése, ott várhatóan 
november elsejétől hat családor
vos vállal szolgálatot – mondta dr. 
Bokor Márton, a Hargita Megyei 
Közegészségügyi Igazgatóság mun
katársa, akit a családorvosi ügye
leti központok megszervezésével 
bíztak meg. A másik három – a 
csíkmadarasi, parajdi és csíkszere
dai – központ is szerveződik már, 
a két faluban 55, míg a megyeszék
helyen hat családorvos jelentkezett, 
hogy vállalna ügyeletet.

„Egyelőre ez az orvosszám 
elegendő a központok beindí
tásához, ám a működés megkez
dése után újabb orvosok is csat
lakozhatnak” – mondta Bokor. 
Véleménye szerint az említett 
három településen várhatóan 
november 15től indulhat a 
szolgálat. 

Amint arról már beszámol
tunk, a csíkszeredai önkormány

zat múlt heti ülésén fogadott el 
határozatot arról, hogy a Test
vériség sugárúti rendelők mel
lett lévő ingatlant felújítja és 
családorvosi ügyeleti központ
tá alakítja. Antal Attila alpol
gármester akkor azt mondta, a 
munkálatok várhatóan egymás
fél hónapot vesznek igénybe, ad
dig tehát biztosan nem kezdődik 
meg a szolgálat. 

A központok működését 
szabályozó jogszabály értelmé
ben 15 órától másnap reggel 8 
óráig tartana az ügyelet ezekben 
a központokban, ám dr. Bokor 
Márton azt mondta, nem ra
gaszkodnak körömszakadtáig 
ehhez a programhoz. Azokon a 
településeken ugyanis, ahol estig 
van családorvosi rendelés, nem 
indokolt délután az ügyelet, így 
ráér azt este 8tól másnap reggel 
8ig tartani. Hétköznapokon és 
ünnepnapokon viszont, amikor 
a családorvosi rendelőkben nem 
fogadják a betegeket, a közpon
tokban 2 órás ügyelet lesz.

Körkép
társadalom
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> Tájékozódási és természetismereti 
verseny. Tájékozódási versenyt szervezett 
a Zöld SzékelyFöld Egyesület a Gyilkostó 
és Békásszoros környékén az AHA! Nagy-
hagymás élőhely című projekt keretében. 
A nyáron 7 középiskolás csapat gyakorlati 
képzésen vett részt a Nemzeti Park területén, 
ahol szakemberek segítségével megismer
kedtek a park élővilágával, és megőrzésének 
fontosságáról tájékozódtak. Ezt követően, 
a hétvégi versenyen nemcsak a terepen való 

eligazodásban mérkőztek meg a csapatok, 
hanem a Nemzeti Park természeti értékei
vel kapcsolatos tudásban is. Térkép alapján 
a 39 diák csapatokban haladt végig a megje
lölt útvonalon, 4 ellenőrző pont érintésével, 
ahol természetismereti feladatlapokat kellett 
kitölteniük. A PolgárTárs Alapítvány és a 
Mol Románia által támogatott projekt kö
vetkező lépéseként még két próbatétel során 
lesz alkalmuk a diákoknak a terepen elsajá
tított tudásuk gyakorlati alkalmazására és 
iskolatársaik természetvédelmi oktatására. 
Októberben a csapatok egyegy Zöld sarok 

című természetvédelmi információs táblát 
fognak létrehozni iskolájukban, amelyet 

majd folyamatosan frissítenek természetvé
delmi hírekkel. Végül minden csapat egy kis 
előadás keretében a Nemzeti Park élővilágá
val kapcsolatos választott témát fog részle
tesen bemutatni. Az előadásokat követően 
értékelik ki a versenyt és díjazzák a legjobb 
eredményt elérő csapatokat.

> Őszi Vásár. Hargita Megye Tanácsa 
ismét megszervezi a Hagyományos Szé
kely Termékek Őszi Vásárát. Az eseményre 
október 8–9. között kerül sor Csíkszere
dában, a megyeháza oszlopcsarnoka alatt.

Bebocsátásra váró páciensek. Novembertől Hargita megyében is elindulhatnak az ügyeleti központok fotó: egyed ufó zoltán 
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Még tart a vajúdás
HétVégén tartották az őszi csereBere-Vásárt 

Bababörze évszakonként
Baba- és gyerekruhák minden 
méretben, játékok, kellékek – 
cserebere-vásáron jönnek össze 
a csíki édesanyák, hogy a gyere-
keik által kinőtt, de még jó dol-
gokat egymás között elcseréljék 
vagy potom áron túladjanak rajta. 
a hétvégén tartották az őszi talál-
kozót, a szervező szerint a vásár 
kapcsolatteremtő, közösségfor-
máló hatású is.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

„Minden évszakban 
legalább egyszer, de 
anyukák kérésére, az 

igényeik szerint akár évente több
ször is tartunk csereberevásáro
kat” – meséli Pántea Kati. A lelkes 
csíkszeredai anyuka 2008ban egy 
külföldön látott hasonló, működő
képes megmozduláson kapta az öt
letet, és kisgyerekes szülőként jónak 
találta, hogy negyedévente össze
hívja ismerőseit, az ismerősök isme
rőseit, hogy a már kinőtt, de még jó 
ruhák, cipők, játékok, gyerekágyak, 
babakocsik a legegyszerűbb módon, 
személyes ismerkedéssel egybeköt

ve gazdát cseréljenek. A hétvégén a 
Nagy István Művészeti Líceumban 
találkoztak azok, akik 23 lejért túl 
akartak adni a már nem szükséges 
holmikon, és azok is, akik vásárolni, 
cserélni akartak.

„Annak ellenére, hogy már há
rom éve folyamatosan megszer
vezzük a Bababörzét, még mindig 
akadnak olyan résztvevők, akik 
először jutnak el hozzánk. Népsze
rűsítésként az ismeretségi körünk
ben terjesztjük leginkább a vásárt, 
a facebook közösségi oldalon min
denki közzéteszi, szólnak barátok
nak, szomszédoknak” – részletezte 
Pántea Kati, aki szerint így jönnek 
érdeklődők Sepsiszentgyörgyről is, 
de a környező falvakból is. A házi ké
szítésű plakátokat a következő vásár 
időpontjával és helyszínével a Csíki 
Anyák Egyesületén keresztül, illetve 
játszóterek, iskolák, óvodák környé
kén helyezik el. A szervező szerint 
időben értesítenek mindenkit, hogy 
legyen idő átgondolni, mi az, amire 
éppen szükség van, és azt is, hogy 
mit akarnak vásárba vinni. A követ
kező, téli börzét november második 
hétvégéjére időzítették.

saJtÓkÖzLeMénY
népszámlálási

felkészítők programja

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala ezúton értesíti azon személyeket, 
akik a 2011. október 20–31. között zajló romániai népszámlálásra kérde
zőbiztosnak jelentkeztek Csíkszeredában, hogy a felkészítőkre a vezeték
név kezdőbetűje szerinti besorolás alapján, az alábbiak szerint kerül sor:

2011. október 6. –  9.00 óra / Hargita Megye Tanácsának márványter
me / A–B 

2011. október 6. –  13.00 óra / Hargita Megye Tanácsának márvány
terme / C–E

2011. október 7. –  9.00 óra / Hargita Megye Tanácsának márvány
terme / F–J

2011. október 7. –  13.00 óra / Hargita Megye Tanácsának márvány
terme / K–Ő

2011. október 10. –  9.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának 
gyűlésterme / P–S

2011. október 10. –  13.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalá
nak gyűlésterme / Sz–Z

Minden személy csak egy felkészítőn kell részt vegyen (a betűrendi be
osztásnak megfelelően). A felkészítőt egy kizáró jellegű felmérés követi.

Azon személyek, akik betegnyugdíjasok, előrehozott nyugdíjasok, szülési sza
badságon vagy gyereknevelésen vannak, a jelenlegi törvények értelmében nem va
lósíthatnak meg ilyen jellegű jövedelmet, ezért nem lehetnek számlálóbiztosok.

HirDEtés

A központok műkö-
dését szabályozó jog-
szabály értelmében 15 
órától másnap reggel 
8 óráig tartana az ügye-
let ezekben a közpon-
tokban, ám dr. Bokor 
Márton azt mondta, 
nem ragaszkodnak kö-
römszakadtáig ehhez a 
programhoz. 


