
Hatezer-négyszáz adag influenza 
elleni oltóanyag érkezik október 
25. után Hargita megyébe. Ebből 
az idősek, krónikus betegek, in-
tézményben élők, illetve egész-
ségügyi dolgozók kaphatnak 
majd ingyenesen. Ám egyre ke-
vesebben kérik – állítja egy álta-
lunk megkeresett családorvos.

Forró-Erős Gyöngyi
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Változott az oltóanya gok 
beszerzésének módja idén
től, az első, úgyneve zett 

sürgős vakcinaadagot ugyanis nem 
az egészségügyi minisztérium 
vásárolta meg, mint eddig, ha
nem pénzt utalt e célra a megyei 
egészségügyi igazgatóságokhoz, 
azok pedig közbeszerzési eljárást 
követően megvásárolták az ol
tóanyagokat. A Hargita Megyei 
Közegészségügyi Igazgatóság  már 
megrendelte a Cantacuzino In
tézettől azt a 6400 dózis vakcinát, 
amelyre 70 500 lejt kapott a szak
tárcától. Lukács Mária, az igazga
tóság közbeszerzési osztályának 
munkatársa azt mondta, az oltó

anyagokat október 25. után szál
lítják a megrendelőnek. 

E dátum után kerülnek tehát 
az első ingyenes oltóanyagok a 
családorvosi rendelőkbe, itt az idő
sek, krónikus betegek szerezhetnek 
védettséget a betegség ellen, de in
gyen kapnak oltást az állami gon
dozásban lévők, valamint az egész
ségügyi dolgozók. 

Egyre kevesebben kérik
Határozott nemmel válaszolt 

dr. Szabó Soós Klára csíkszeredai 
családorvos arra a kérdésünkre, 
hogy érdeklődneke a betegei 
a grippé elleni oltás iránt. Azt 
mondja, a sertésinfluenza körüli 
médiahisztéria következtében már 
tavaly nagyon kevesen oltatták be 
magukat, az emberek gyanakvóvá 
váltak a vakcina iránt, így az igény 
rá jelentős mértékben csökkent.

– Míg pár évvel ezelőtt szó sze
rint szétkapkodták az oltóanyago
kat, nem volt elég az a mennyiség, 
amit a közegészségügytől kaptunk, 
hanem patikákból is vették pénzért 
az emberek, és hozták, hogy adjuk 
be, ma már alig pár személy fogadja 

el a grippé elleni oltást – mondta 
dr. Szabó Soós Klára.

Állítása szerint az elmúlt évek 
grippécirkusza folytán a gyanak
vás rávetül a már jól bejáratott és 
bizonyított hatékonyságú más, 
például a gyermekek által kapott, 
különböző fertőző betegségektől 
védő oltásokra is, emiatt egyre 
gyakrabban fordul elő, hogy főleg 
értelmiségi szülők megtagadják 
gyermekük immunizálását. 

Egy másik családorvosi ren
delőben is érdeklődtünk az ol
tóanyagigényről. Az ott dolgozó 
csa ládorvost már kérdezgették 
pá ciensei az ingyenes oltásról. Ál
lítása szerint az érdeklődők szin
te mind idős, krónikus betegek, 
ugyanazok, akik az előző években 
is mindig beoltatták magukat. 

Egy csíkszeredai patikában is 
megkérdeztük, hogy keresike a 
vásárlók az influenza elleni oltó
anyagot. A válaszból kiderült: tud
ván, hogy lesz a családorvosoknál 
ingyenes vakcina, nem rendelnek 
nagy tételben oltóanyagot. Az a pár 
darab – 45 adagról van szó – amit 
október elején rendeltek, elfogyott. 

Körkép
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A képzőművészet és Nagy Imre 
képeinek kedvelői megszokhat-
ták, hogy télire bezár a zsögödi 
Nagy Imre-képtár. Mivel az 
épületet nem tudják fűteni, té-
len megrongálódnának a fest-
mények, ezért azokat a Mikó-
várban levő raktárba szállítják. 

Takács Éva
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Szabó András, a Nagy Im
rehagyaték kurátora tá
jékoztatott, hogy a Mikó

vár képzőművészeti raktára – a 

felújítási munkálatok ellenére 
– biztonságos és megfelelő kö
rülményeket biztosít mind a 
6547 Nagy Imreképnek, mind 
a múzeum tulajdonában levő, 
mintegy 1200 munkát magába 
foglaló képzőművészeti gyűjte
ménynek. 

A tervek szerint április kö
zepén nyit újra a Nagy Imre 
Galéria, ám ha az időjárás meg
engedi, az is elképzelhető, hogy 
korábban is visszakerülnek a 
művész festményei, grafikái, fa
metszetei a képtárba.

Köztudott, hogy országszerte szá-
mos település küszködik anyagi 
gondokkal, tetemes adósságokat 
halmozva fel beszállítóikkal szem-
ben. Ugyanakkor némely helyi ta-
nács esetében már a működési 
költségek fedezése is problemati-
kussá vált. Ennek is tudható be az, 
hogy az október 17-én megjelent 
2011/1101-es kormányhatározat-
tal a 2011-es helyi költségvetések 
kiegyensúlyozása céljából jóvá-
hagyták 66 410 000 lej kiutalását 
a kormány rendelkezésére álló 
költségvetési tartalékalapból.

HN-információ

Akiutalt pénzösszegből or
szágos viszonylatban 1035 
település helyi költségveté

se részesül. Az adósságok törlesztését 
egyébként a Nemzetközi Valutaalap 
illetékesei is szorgalmazták, szorgal
mazzák.

Ami Hargita megyét illeti: 25 
helység részesült költségvetési pénz
kiutalásban, összesen 1 850 000 lej 
értékben. Ez az összeg a követke
zők szerint oszlik meg: Balánbánya 
40 000 lej, Fenyéd 100 000 lej, 
Csomafalva 20 000 lej, Csíkkarcfalva 
80 000 lej, Székelykeresztúr 370 000 
lej, Csíkdánfalva 40 000 lej, Orosz
hegy 35 000 lej, Felsőboldogfalva 
150 000 lej, Csíkszentlélek 80 000 
lej, Gyimesközéplok 50 000 lej, 
Csíkszentmihály 65 000 lej, Ká  
szonaltíz 60 000 lej, Galambfal
va 50 000 lej, Parajd 50 000 lej, 
Rákos 80 000 lej, Csíkszentkirály 

50 000 lej, Csíkszentdomokos 
50 000 lej, Csíkszentmárton 65 000 
lej, Csíkszentsimon 100 000 lej, 
Csíkszentimre 50 000 lej, Madéfalva 
90 000 lej, Csíkszenttamás 50 000 lej, 
Tusnád 50 000 lej, Kányád 25 000 
lej, Varság 30 000 lej és Szentegyháza 
20 000 lej. Nem érdektelen megje
gyeznünk azt sem, hogy országos 
viszonylatban az elosztás arányosnak 
bizonyult. Így például az érintett te
lepülések 2,4%át jelentik a Hargita 
megyeiek, a kiutalt pénzösszegből 
pedig megyénk részesedése közel 
2,8%os. 

A kiutalt pénzösszegeket az érin
tett helyi tanácsok az esetleges adós
ságaik törlesztésére, valamint bizo
nyos folyó és beruházási költségeik 
finanszírozására fordíthatják. 

Télire bezár
a Nagy Imre Galéria

KorMáNyzAtI táMogAtás

Pénzkiutalások a tartalékalapból

Télire elnéptelenedik a képtár fotó: archív

oKtóbEr végérE lEsz grIppé EllENI oltóANyAg

Megcsappant az igény

A Kászonfeltízi Közbirtokosság 
vezetőtanácsa összehívja tagságát  

a 2011. november 4-én pénteken 11 órakor tartandó 
rendkívüli közgyűlésre, 

amely a kászonaltízi Kultúrotthonban lesz megtartva.

Napirendi pontok:
1. Terület bérbeadásának megvitatása.
2. Különfélék.

Amennyiben a gyűlés nem lesz döntőképes, 
hét nap múlva, 2011. november 11-én megismétlődik, 

ugyanazon időpontban és helyszínen.


