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> Polgárvédelemről és katasztrófa -
mege lőzésről tanácskoztak. A polgárvéde-
lem és a katasztrófa-megelőzés javítását célzó 
CIVPro európai uniós finanszírozású pro-
jekt újabb találkozóját rendezték meg Brüsz-
szelben. Ennek romániai partnere Hargita 
Megye Tanácsa. A projekt során a megyei 
tanács katasztrófavédelmi stratégiát dolgoz ki 
Hargita megye számára, ennek elkészítésébe 
bevonta az Olt Sürgősségi Esetek Felügyelő-
ségét (ISU), amely szakmai tanácsokkal segít. 

Hargita megyén kívül a projektben partnerek 
még magyar-, görög-, lengyel- és spanyolor-
szági, valamint szlovákiai, szlovéniai és por-
tugál régiók, amelyek képviselői már több 
találkozót szerveztek tapasztalatcsere céljából. 
A brüsszeli tanácskozáson részt vett Borboly 
Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke is.

> Csíki épületeket sajátítottak ki. Fi-
gyelemfelkeltő akciót szervezett a Ment sük 
Meg Verespatakot Mozgalom múlt héten. A 
megmozdulás célja „aggodalmuknak han-
got adni a 85/2003-as bányászati törvény 

tervezett módosítása kapcsán, amely lehe-
tővé tenné a bányászati cégeknek, hogy pro-
jektjeik során kilakoltassanak magán- és jogi 
személyeket, akiknek tulajdonai az általuk 
kiszemelt területen találhatóak, és akik nem 
hajlandóak elköltözni onnan”, mondták el a 
szervezők. A tiltakozási akcióban sor került 
több csíkszeredai és környékbeli intézmény, 
épület, szobor szimbolikus „kisajátítására”. 
A „bányász” önkéntesek egy „Kisajátítási 
végzést” adtak át azzal az üzenettel, hogy 
az épület egy tervezett bányászati projekt 
területén található, és hamarosan lerom-

bolják, akárcsak Verespatak esetében. Csík-
szeredában és környékén többek között a 
város polgármesteri hivatalát, a Polgár-Társ 
Alapítvány székhelyét, Kelemen Hunor mi-
niszter csíkkarcfalvi lakóházát, a madéfalvi 
Siculicidium emlékművet, a csíksomlyói 
kegytemplomot, a Zöld SzékelyFöld Egye-
sület székhelyét, a Márton Áron Gimnázi-
um épületét sajátították ki. Az épületekre 
plakátok kerültek az „RMGC Bányász 
Köztársaság”, illetve „Az RMGC által ma-
gáncélra kisajátított ingatlan. Mentsük meg 
Verespatakot!” feliratokkal.

ErdélybEn a nEmzEtközi GyErmEkmEntő SzolGálat

Huszonhét önkéntes érkezett
HáromSzáz cSalád látja kárát

Megvonták a támogatást 
az iskolakerülőktől 

27 egészségügyi szakember jött segíteni

hirdetés

a lEHEtőSéGEk viláGa – jElSzóval

Babahordozó hét Csíkban

október 8–16. között ismét Er-
délyben vizsgálnak a nemzet közi 
Gyermekmentő Szolgá lat (nGySz) 
önkéntes orvosai. Ezúttal 27 szak-
orvos és egész ségügyi szakem-
ber vesz részt a gyógyító körúton, 
akik csík szentdomokosra, csík  
szent  mártonba, Gyi mes bük  kre, 
Háromkútra, Szé kely   ud  var helyre, 
kóstelekre, csík szent imrére, 
csík szentmi hályba, csík szent
mik lósra, Pál falvára, ló vészre, 
ba lánbányára és csíkszeredába 
látogatnak el. 

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

ANemzetközi Gyermekmen-
tő Szolgálat önkéntes 
orvos tagjaiból álló csoport 

évente kétszer utazik Hargita me-
gyébe, ahol kórházakban, iskolák-
ban, óvodákban szűrik, vizsgálják és 
gyógykezelik a rászoruló gyerme-
keket. Ezenkívül gyógyszerekkel, 
gyógyászati segédeszközökkel, illet-
ve szakmai továbbképzéssel is segítik 
az intézeteket.

A most zajló gyógyító körútra 
27-en érkeztek, a csapatban vannak 
csecsemő-g yermekg yóg yá szok, 
gyermekneurológus, gyermek fül-
orr-gégész, gyermekfogorvosok, 

traumatológus, családorvos, kéz-, 
gerinc- és plasztikai sebész is.

Az orvosok tegnap Székely ud-
varhelyen, a Cérnagyári Napköziben 
vizsgálták a gyermekeket, ma immu-
nológus, hematológus gyermek-
gyógyász a csíkszeredai Hargita Me-
gyei Sürgősségi Kórház gyermek-
osztályán fogadja a betegeket. Ez-

zel párhuzamosan Gyimesbükkben, 
Kósteleken, Háromkúton és 
Csík szentimrén zajlanak szűrő-
vizsgálatok, a fogászati busz pedig 
Csíkszentdomokoson állomáso-
zik. Holnap Gyimesbükkön, 
Csíkszentmihályon, Lóvészen és 
Csíkszentimrén végeznek szűrő-
vizsgálatokat. Szerdán a Csík-
szentmártoni Korai Fejlesztő Köz-
pontban lesz gyermekneurológiai 
vizsgálat, a szűrővizsgálatok pedig 
Gyimesbükk és Csíkszentmiklós 
mellett Pálfalván is zajlanak. 
Csütörtökön az előző napi hely-
színeken kívül szűrővizsgálatok 
lesznek Csíkszentdomokoson és 
Balánbányán is, pénteken pedig 9 
és 15 óra között fül-orr-gégészeti 
szűrővizsgálatok lesznek gyermekek 
részére a Hargita Megyei Sürgősségi 
Kórház fül-orr-gégészeti osztályán. 
Ugyanebben az időszakban gerinc-
vizsgálat lesz gyermekek részére a 
Hargita Megyei Sürgősségi Kór-
ház ortopédiai osztályán, és gyer-
mekgyógyászati vizsgálat a gyer-
mekosztályon.

A Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat önkéntes orvoscsoportja 
legutóbb idén májusban járt Hargita 
megyében, akkor közel 5000 gyer-
meket vizsgáltak meg.  

több mint háromszáz Hargita 
megyei család maradt pótlék 
nélkül, mert ifjabb tagjaik nem 
szeretnek iskolába járni. a Har-
gita megyei tanfelügyelőség 
ugyanis félévenként ellenőrzi a 
megye tanintézményeiben tanuló 
diákok hiányzásait, és azoknak a 
diákoknak a családjától, akik ez 
idő alatt 21 igazolatlan hiányzást 
gyűjtöttek össze, az állam meg-
vonja a szociális juttatást. 

Pál Bíborka

Megyénkben 6569 család 
jogosult családi pótlékra 
a Hargita Megyei Szoci-

ális Kifizetési Ügynökség összesítése 
szerint. Az állami juttatásokat két 
kategória szerint fizeti ki az ügynök-
ség, külön szabályzat vonatkozik a 
családos és az egyedülálló szülőkre. 
Mindkét esetben 200 lej és 370 lej 
az egy főre eső jövedelem minimum 
és maximum határvonala. A 2010. 
január 1-jén életbe lépett 277-es kor-
mányhatározat megvonja a családi 
pótlékot azoktól a gyerekektől, akik 
fél év leforgása alatt 20 igazolatlan 
hiányzásnál többet gyűjtenek össze. 
A többiek esetében 10 igazolatlan 
hiányzást követően az állami támo-
gatások értéke 20 százalékkal csök-
ken. 20 hiányzás esetén a támogatás 
értéke a felére zsugorodik.

megtörténtek 
az első levonások
Megyénkben a tavalyi félévben 

összesen 45 ezer hiányzást számolt 

össze  Bíró Csaba, a Hargita Megyei 
Főtanfelügyelőség szakreferense. Az 
összesítést a tanfelügyelőség a Hargi-
ta Megyei Szociális Kifizetési Ügy-
nökséghez továbbította, ahonnan 
Bukarestbe az Országos Szociális Fel-
ügyelőségre került elbírálásra, amely 
a napokban küldte vissza a végleges 
eredményeket – mondta el Lukács 
Erzsébet, az ügynökség igazgatója.  
Ez alapján 20 százalékkal csökkentik 
a családi pótlékot 312 család eseté-
ben, 50 százalékkal kevesebb segélyt 
vehet fel 30 kérelmező és három hó-
napra felfüggesztik a segély juttatását 
308 család esetében.

történnek elcsúszások
Van rá példa, hogy elírás törté-

nik. A napokban egy édesanya nyúj-
tott be panaszt a szociális ügynök-
séghez – árulta el Lukács Erzsébet 
–, mert csökkentett összegű családi 
pótlékot kapott, holott gyermeké-
nek nem volt hiányzása. Ezeket az 
eseteket újravizsgáljuk.

A tanintézmények havi rend-
szerességgel kell összesítést küld-
jenek a Hargita Megyei Tanfel-
ügyelőségnek, és előfordul, hogy 
ez a hónap vége előtt már meg-
történik. A gyerekeknek viszont 
jogukban áll a hiányzást követő öt 
napon belül igazolást hozni.  Így 
bizony mi is kellett már korrigá-
lást kérjünk az általunk leküldött 
adatokra – világított rá a rendszer 
esetleges hibáira Pálosi Veronika, a 
csíkrákosi Cserei Mihály Általános 
Iskola igazgatója.

Harmadik alkalommal csatlako-
zik csíkszereda október 10–16. 
között a babahordozó héthez. 

hN-információ

Szerkesztőségünkbe eljutta-
tott közleményükben a Csíki 
Anyák Egyesülete jelzi, hogy 

a Babahordozó héten megszer-

vezett programok azt igyekeznek 
közvetíteni, miként „nyílik ki a vi-
lág mindenki számára a hordozás 
által”. Az érdeklődők változatos 
előadásokon, programokon vehet-
nek részt. Lesz fotókiállítás, elő-
adást tart egy hipnoszülés-tréner, 
ugyanakkor előadást tartanak a 
gyermek-elsősegélynyújtásról is. 


