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A Hargita Megye Tanácsa a 2003/52-es számú törvény elő-
írásai alapján kifüggesztette, weboldalán megjelentette és kiközli 
a következő határozattervezet címét: Határozattervezet Hargita 
Megye Tanácsának a Hargita Népe Lapkiadó szervezési és műkö-
dési szabályzatát jóváhagyó 2009/114-es határozatának módosítá-
sára vonatkozóan. A határozattervezet szövege tanulmányozható 

Hargita Megye Tanácsának weboldalán: www.hargitamegye.ro, va-
lamint a megyei tanács főbejáratánál található hirdetési táblán. 
Az esetleges észrevételek megoldására a törvényes határidőn 
belül rendelkezésükre áll Tankó Éva – Hargita Megye Taná-
csa Kancellária irodavezetője (229-es iroda), telefon: 207700, 
1213 belső.

Hargita Megye Tanácsának elnöke 

a 2011/1156. tanácselnöki rendeletével  
2011. október 19-én 

16 órára összehívja Hargita Megye Tanácsának 
rendes ülését Hargita Megye Tanácsának  

protokolltermébe.

Napirenden: 
– a 2011. szeptember 22-i rendes ülés jegyző-

könyvének bemutatása és elfogadása;
– határozattervezetek megvitatása/elfogadása, 

melynek névjegyzékét kifüggesztették Hargita Me-
gye Tanácsának főbejáratánál, és közölték a www.
judetulharghita.ro honlapon; 

– különfélék.

Gyerekeikkel mentek a polgár-
mesteri hivatalba tegnap a szülők 
Balánbányán, hogy rávegyék a 
polgármestert, intézkedjen a Ha-
vasi Gyopár Napközi Otthon fűté-
sének visszaállítása érdekében.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Április óta felfüggesztették 
a gázszolgáltatást a ba lán-
bányai napközi otthon-

ban, így sem fűteni, sem meleg 
ételt készíteni nem tudnak a 
gyerekek számára. A hideg miatt 
múlt héten csak kevés szülő vit-
te óvodába a gyerekét, hétfőtől 
pedig az intézmény nem fogadta 
a gyerekeket. Sorina Pârvan igaz-
gató elmondta, van olyan terem, 
ahol 6 fokot mértek, de a másik 
terem 13 fokos hőmérséklete sem 
alkalmas arra, hogy gyerekekkel 
lehessen foglalkozni.

Független és támasztalan
Mihai Mereş polgármester 

má ra hívta össze az igazgatókat, 
akiknek azt javasolja, hogy függesz-
szék fel a tanítást egészen a vakáci-
óig, mert a városnak nincs pénze 
kifizetni a gázszolgáltató felé fel-
halmozott adósságokat. Meg ol-
dásnak látná más fűtőanyag hasz-
nálatát, iskolák és óvodák össze-
vonását, hiszen véleménye szerint 
a város egész jövedelme nem elég 
az iskolák fűtésköltségeinek kifi-
zetésére. Nemsokára vízszolgál-
tatás sem lesz a városban, mondja 
a polgármester, aki szegénységre 
hivatkozva a kormánytól vár se-
gítséget, és úgy látja, politikai hát-
tere van a város gazdasági helyze-
tének: mivel függetlenként nyerte 
el a polgármesteri széket, senki 
sem segíti.

Valahogy csak lesz
Hargita Megye Tanácsának el-

nöke, Borboly Csaba a kérdéssel 
kapcsolatban leszögezte: Ba lán-
bánya Polgármesteri Hivatala már 
2010-ben sem volt jobb helyzetben. 
„Az önkormányzatnak, úgy látszik, 
nem prioritás, hogy biztosítsa ok-
tatási intézményei számára az alap-
szolgáltatásokat. Sajnos azt az elvet 
követik, hogy mindig lesz valahogy. 
Így 2010-ben is ott tartott az ön-
kormányzat, hogy be kellett zárnia 
oktatási intézményeit, mivel nem 
állt rendelkezésére a fűtésszámlák 
ellenértéke. Hargita Megye Taná-
csának és az RMDSZ bukaresti 
képviselőinek köszönhetően egy 
részt sikerült törleszteni az adósság-
ból, így beindulhatott a fűtés. Ter-
mészetesen a polgármesteri hivatal 
ígéretet tett, hogy törleszteni fogja 
fennmaradó adósságát” – közölte 
Borboly.

Mentőöv tartalékalapból 
Hargita Megye Tanácsa kény-

szerhelyzetbe került, amikor tu-

domására hozták az akkori álla-
potot. Így a tartalékalapból egy 
hónap alatt két elnöki rendelet 
született: a 2010/1409-es és a 
2010/1389-es, amelyek alapján 25 
ezer lejt utaltak át a balánbányai 
önkormányzat  megsegítésére. 
Tehát az önkormányzat mindkét 
írásos kérésére – a 2010/5876 és 
a 2010/6205 számmal iktatott 
átiratukra – érdembeli választ ad-
tunk, és anyagi támogatást bizto-
sítottunk lehetőségeink szerint. A 
város 2010-ben 224 000 lej támo-
gatásban részesült, amelyből 110 
ezer lej a Havasi Gyopár Óvoda 
korszerűsítésére irányult. Látván 
a helyzet súlyosságát, 2011-ben a 
2011/4-es számú határozattal 201 
ezer lejjel támogattuk Balánbánya 
önkormányzatát, amelyből 151 
ezer lej a Havasi Gyopár Óvoda 
korszerűsítését szolgálta volna. 
Idén két alkalommal is felszólí-
tottuk az önkormányzatot, hogy 
számoljon be a pénzalap elkölté-
séről, amelyre nem kaptunk vá-
laszt – mondta el Borboly.

Minimális feltételek híján
A tanintézmények bezárásával 

kapcsolatban Ferencz Salamon 
Alpár főtanfelügyelő leszögezte: a 
polgármesternek nincs semmilyen 
jogi háttere arra, hogy felfüggesz-
sze az oktatást. Azért, mert nem 
biztosítja a minimális feltételeket 
sem az óvodák és iskolák működé-
séhez, a főtanfelügyelő rendelte el 
a Havasi Gyopár napköziben a ta-
nítás felfüggesztését az intézmény 
vezetőségének kérésére. Erről tá-
jékoztatta a minisztériumot is. A 
főtanfelügyelő elfogadhatatlannak 
tartja, hogy a megyei tanácsnak 
és a prefektusi hivatalnak kellett 
kiküszködniük tavaly is azt a pénz-
összeget, amivel az adósságot tör-
leszteni tudták, hogy visszakössék 
a gázt.

Saját forrásból semmit sem
Hargita megye prefektusának 

közbenjárására az elmúlt tanévben 
100 000 lejt utalt ki a kormány a 
balánbányai Havasi Gyopár Napkö-
zi Otthon gázszámlájának kifizeté-
sére. Akkor ezt az összeget a tanácso-
sok beleegyezésével a polgármester 
szétosztotta a város tanintézményei 
között, hogy mindenki törlesszen 
– ennek következtében végül min-
denki adóssággal maradt, és a szol-
gáltató sehová sem kötötte vissza a 
gázt. A főtanfelügyelő megjegyezte: 
megengedhetetlennek tartja,  hogy 
a balánbányai polgármester a gyere-
kek egészségével zsarolja a kormányt 
vagy bárki mást. „A megye legszegé-
nyebb településein is biztosítják az 
oktatási intézmények működéséhez 
szükséges feltételeket, míg a baláni 
önkormányzat idén egy vasat sem 
áldozott saját költségvetéséből az 
iskolák és óvodák fűtésszámlájának 
kifizetésére” – fogalmazott a főtan-
felügyelő.

A polGárMesTer FelFüGGeszTené A TAníTásT

Nincs fűtés 
a balánbányai óvodában

hirdeTÉsek

Az egészségügyi Minisztérium ha-
marosan elindítja szokásos ingye-
nes influenza elleni oltási kampá-
nyát: ezen a télen egymillió dózis 
áll a rizikócsoportok rendelkezé-
sére – áll a szaktárca közleményé-
ben. Hargita megye 30 ezer dózist 
kért, de szinte biztosra vehető, 
hogy nem fog ennyit kapni.

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

Nem változnak a játéksza-
bályok: ugyanazok a tár-
sadalmi kategóriák – az 

idősek, a krónikus betegek, az in-
tézményben élők, illetve az egész-
ségügyben dolgozók – kapnak 
a minisztérium által biztosított 
ingyenes oltásból, mint az előző 
években. A szaktárca közleménye 
szerint egymillió dózis influenza 
elleni oltóanyag áll majd az emlí-
tettek rendelkezésére, és ezekhez 
– szintén az előző évekhez hason-
lóan – a családorvosi rendelők-
ben, kórházakban juthatnak majd 
hozzá a kedvezményezettek. 

– Hargita megyében a számítá-
sok szerint 30 ezer dózis oltóanyag 

kellene optimális esetben, hogy 
az érintett kategóriákból minden-
kit immunizálni tudjunk. Ennyit 
kértünk is, de tény, hogy soha, egy 
évben sem kaptunk ilyen mennyi-
séget. Ugyanakkor az is igaz, hogy 
a kapott mennyiség sem fogyott 
el soha teljesen – nyilatkozta 
dr. Miron Cornelia, a megyei köz-
egészségügyi igazgatóság járvány-
tanász főorvosa, aki szerint tavaly 
körülbelül 11 ezer dózis oltóanyag 
fogyott el a megyében.

Az oltási kampány kezdetének 
időpontja egyelőre ismeretlen, a 
minisztériumi közleményből annyi 
derül ki, hogy „hamarosan kezdő-
dik” – dr. Miron Cornelia szerint 
körülbelül 2-3 hetet vesz még igény-
be a vakcinák beszerzése. Addig is, 
míg az oltóanyagok rendelkezésre 
állnak, az egészségvédelmi szabá-
lyok betartására figyelmeztetnek a 
szakemberek, a hőmérséklet-inga-
dozás és a lehűlés ugyanis kedvez a 
megbetegedéseknek. 

Az Országos Járványügyi Fel-
ügyelet ettől a héttől követi figye-
lemmel a vírusos megbetegedések 
és influenzaesetek számának alaku-
lását a 2011–2012 téli időszakra.

Készül Az inFluenzAidényre Az eGészséGüGyi MiniszTériuM

Egymillió dózis oltóanyagot ígérnek

Babahordozás: biztonság a gyereknek
A születés első élménye hatá-
rozza meg az anya-gyerek-világ 
kapcsolat minőségét. „Olyan szü
lést és újszülöttgondozást sze-
retnénk, amely megerősíti a gye-
reket abban, hogy biztonságban 
van ebben a világban”– mondta 
el a Babahordozó Héttel kapcso-
latosan Tiboldi Bea, a Csíki Anyák 
Egyesületének alapító tagja.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Frusztrációmentes gyermekkor 
– ennek a világnak a megte-
remtéséhez szeretne segítséget 

nyújtani a Csíki Anyák Egyesülete a 
Babahordozó Hét megszervezésével. 
Tegnap a hordozókendőt viselő csík-
szeredai anyukák gyerekeikkel sétára 
indultak a város utcáin. Tiboldi Bea 
szerint az ilyen közös séták alkalmá-
val sok olyan anyuka is csatlakozhat, 

aki még szkeptikus a hordozókendő 
előnyeit illetően. Az anyák úgy lát-
ják, a hordozókendő azért előnyös, 
mert használata erősíti a bizalmat 
és a kötődést. A Babahordozó Hét 
folyamán több témában informá-
lódhatnak az édesanyák és leendő 

anyukák. Sepsiszentgyörgyről és 
Marosvásárhelyről érkeznek elő-
adók, szó lesz a helyes baba- és gyer-
mekhordozásról, és az óvodaérett 
gyermekek és szülők problémáiban 
is segítséget nyújt Suba Mónika 
marosvásárhelyi pszichológus. 

Régi-új módszer. Hordozókendős sétára indultak gyerekeikkel az édasanyák fotó: csíki zsolt


