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Zajlik aZ influenZa elleni oltóanyagok sZétosZtása

Családorvosonként 25 dózis

Nyitott beszélgetések a Szülők Iskolájában

hirdetés

Megérkezett a Hargita Megyei 
közegészségügyi igazgatósághoz 
az a 6400 dózis influenza elleni ol
tóanyag, amelyet az igazgatóság 
rendelt a fővárosi Cantacuzino In
tézettől. A vakcinák szétosztása 
folyamatban van.

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

Egyelőre minden családor
vos 25 dózis influenza el
leni oltóanyagot kapott 

me gyeszerte, a Hargita Megyei 
Köz egészségügyi Igazgatóság által 
beszerzett 6400 adagból ugyanis 
juttattak az egészségügyi intézmé
nyekben dolgozó személyzetnek 
– azért nekik elsősorban, hogy 
ha felüti a fejét a járvány, ők már 
védettek legyenek, megelőzve így 
a kórházakban terjedő esetleges 
fertőzéseket –, jövő héten pedig 
visznek a gyermekotthonokba és 
öregotthonokba is. 

– Reméljük, hamarosan lesz 
még utánpótlás, hiszen az Egész
ségügyi Minisztérium is vásárol ol
tóanyagot, abból pedig juttatunk 
még a családorvosokhoz, ahol a 

krónikus betegek és az idősek in
gyenesen megkaphatják – mondta 
dr. Miron Cornelia, az igazgatóság 
járványtanász főorvosa. 

Hargita megyében ebben a sze
zonban még nem jegyeztek influen
zás megbetegedést. Október utolsó 
hetében volt egy gyanús eset, ám 
a fővárosi Cantacuzino Intézet la
boratóriumában elvégzett vizsgálat 
kimutatta, hogy nem influenzás fer
tőzésről volt szó. 

Az elmúlt héten egyébként me
gyeszerte 840 felső légúti megbete
gedést jegyeztek, a betegek közül 
10 került kórházba. Volt 51 tüdő
gyulladásos beteg, akik közül 8an 
szorultak kórházi kezelésre. Miron 
Cornelia szerint ezek a számok 
megfelelnek az ilyenkor szokásos
nak sőt október harmadika óta, 
amióta követik a megbetegedések 
számának alakulását, ezek a legala
csonyabbak.

közös beszélgetésre, együtt 
gon dolkodásra invitálta a Csíki 
anyák egyesülete az édesanyá
kat. A Szülők Iskolája előadás
sorozat keretében a tanulási 
zavarok okairól és azok helyes 
kezeléséről tartott előadást 
Becze Zsuzsanna fejlesztő pe
dagógus és kristóf károly gyógy
pedagógus.

Pál Bíborka
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A tanulási zavarok 80 szá
zaléka családi eredetű, a 
fennmaradt hányadban 

biológiai, szervi elváltozások 
okozhatják a jelenséget – hang
zott el a Szülők Iskolája című 
elő adássorozat keretében ked
den este a Hargita Megyei Kul

turális Központ pincetermében 
tartott előadáson. 

– A felgyorsult életritmusú vi
lágunkban gyakran rásütik a gyere
kekre, hogy tanulási zavarban szen
vednek, és ezzel megbélyegzik őt a 
fejlődésében – hívta fel a figyelmet 
Kristóf Károly gyógypedagógus, 
aki szerint a teljesítménycentrikus 
iskolai rendszer pszichésen befo
lyásolja a tanulók információfel
dolgozó készségét. 

A szülőknek ismerniük kell 
gyerekük tanulási szokásait, fon
tos ránevelni őket, hogy össze
függéseiben szemléljék a világot. 
Ha pedig bebizonyosodik, hogy 
a csemete tanulási zavarokkal 
küzd, azonnal szakemberhez 
kell fordulni – hangzott el az 
előadáson.

– A szülők a Hargita Megyei 
Szociális és Gyermekvédelmi Igaz
gatóság tanulási képességeket vizs
gáló bizottságánál igazolást szerez
hetnek arról, hogy gyerekük tanu
lási zavarokkal küzd. Ebben az eset
ben törvény előírja, hogy az ilyen 
tanulót egyéni pedagógiai fejlesztő 
terv szerint kell oktatni – tájékoz
tatott Becze Zsuzsanna fejlesztő 
pedagógus. 

– A Szülők Iskolája című prog
ram célja, hogy az anyukák a közös 
találkozások során személyes kapcso
latba kerüljenek a helyi szakembe
rekkel, éppen ezért az előadássorozat 
anyagából a Csíki Anyák Egyesülete 
egy rövid kiadvány megjelenteté
sét is tervezi – mondta el a Hargita 
Népének Tiboldi Bea. Az előadások 
december 15éig folytatódnak. 

Meghívó
Ülésezik a Hargita Megyei Ifjúsági Alapítvány vezetőtanácsa

A Hargita Megyei Ifjúsági Alapítvány november 25én 15 órától 
tartja vezetőtanácsának ülését a csíkszeredai megyeháza 19es ter
mében. Az ülésen részt vesz Borboly Csaba, Hargita Megye Taná
csának elnöke is. 

Felkérjük az érdekelt tagszervezeteket, vegyenek részt az ülésen, 
amelynek tervezett napirendi pontjai a következők:
 helyzetismertető az elmúlt időszakról;
 a tagszervezetek jelenlegi státusa;
 az alapítvány működési szabályzatának módosítása;
 új vezetőtanács választása;
 az alapítvány működési stratégiájának elfogadása;
 az alapítvány székhely kérdésének megvitatása;
 különfélék.
Megkérjük a tagszervezetek képviselőit, hogy az ülésre hozzák 

magukkal a szervezet hivatalos bejegyzési okiratait, bélyegzőjét, a je
lenlegi vezetőségének címlistáját, valamint egy írásos felhatalmazást 
az ülésen való részvételre.

Részvételi visszajelzéseiket november 22éig várjuk a 0742– 611792
es telefonszámon vagy a krezsekv@yahoo.com email címen.

Tisztelettel: Krézsek Vilmos elnök
2011. november 8., Csíkszereda

A krónikus betegek és az idősek ingyen kapják meg a vakcinát fotó: evz.ro

Szülők és szakemberek között teremt kapcsolatot a Csíki Anyák Egyesülete által kezdeményezett előadássorozat fotó: csíki zsolt

650 eZer lejBől építenek CSíkSZentkIrályon

Sportpálya, startra készen
Hamarosan átadásra kész lesz 
a Csíkszentkirályon létrehozott 
új sportpálya, amely a helyi fo
cicsapat megyei bajnokságban 
való részvételét is könnyebbé 
teszi. A pálya mellé tribün épül, 
korszerű öltözők, zuhanyzók és 
egy orvosi ellátó helyiség is he
lyet kap a létesítményben.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Végéhez közeledik Csík
szent királyon a sportpálya 
építése. A munkálatok 80 

százalékát sikerült elvégezni, a pá
lyarész kivételével minden elnyerte 
a végső formáját – tudtuk meg Szé
kely Ernő polgármestertől. 

– A beruházás teljes értéke 650 
ezer lej, melynek nagy részét kor
mánypénzből finanszírozzuk. Az 
állam 525 ezer lejjel járul hozzá a 
projekthez, az önrész 80 ezer lej. A 
szerződés értéke pontosan 550 ezer 
lej, amire még rájön a víz és villany 
bevezetése, és más járulékos költ
ségek – számolt be lapunknak az 
elöljáró.

Jelenleg a lelátókat készítik. Az 
alapok megöntését a vasszerkezet 
felszerelése, valamint a terület be
kerítése követi. Megtörtént a pálya 

újrafüvesítése is, ennek véglegesí
tése azonban a tavaszi hónapokra 
marad. Ekkor kell majd nyírni, va
lamint helyenként ismét bevetni, 
hogy megfelelő gyepszőnyeggel 
ren delkezzen a későbbiekben. A 
sportpályához tartozó épületek már 
mind rendben vannak: elkészültek 
az öltözők, zuhanyzók, külön a he
lyi, külön a vendégjátékosoknak, 
valamint a bíróknak, emellett pedig 
egy orvosi asszisztensnek fenntar
tott helyiség is lesz az épületben. 

– Az idei bajnokságba többek 
között azért nem nevezett be a 
szentkirályi csapat, mert nem volt 
sportpályánk, nem lett volna, ahol 
a hazai mérkőzéseket lejátsszuk. 
Most van felnövőben egy fiatal lab
darúgógeneráció, akikkel remélhe
tőleg akár a jövőtől is nevezhetnénk 
a bajnokságba – mondta Székely.

Már a koptatórétegnél tartanak 

A megyei tanács által megpályázott útfelújítás is jól halad Csíkszentkirá
lyon, jelenleg a – helyenként födött – sáncok kiépítése zajlik. Az első rend 
aszfaltréteg immár teljes egészében fölkerült a települést átszelő útra, a 
koptatóréteg elterítése is megtörtént, ottjártunkkor Csíkszentimre irá
nyából már a borvízforrásig tették le a koptatóréteget. 

– A kivitelező céggel nagyon jól együtt tudtunk működni: ha taná
csot kértünk, segítettek, mi is segítettünk, ha elszakadt néhány vezeték, 
vagy nehézségek adódtak a kivitelezés során – részletezte az útfelújítási 
munkálatok állapotát Székely. Jobban örültünk volna, ha a bukaresti 
tervezőcég képviselője a polgármesteri hivatalba is benézett volna, hogy 
tudjunk egyeztetni, ugyanis a tervezés alapján nem volt minden megfe
lelő, voltak kisebbnagyobb elcsúszások, de ezeket végül sikerült kikü
szöbölni – tette hozzá.

Az idei bajnokságba 
többek között azért nem 
nevezett a szentkirályi 
csapat, mert nem volt 
sportpályánk, nem lett 
volna, ahol a hazai mér-
kőzéseket lejátsszuk. 


