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Sok a beteg gyermek, de többSégük nem Szorul kórházi kezeléSre

Növekszik a felső légúti 
megbetegedések száma

Nőtt a múlt héten a Hargita 
megyében jegyzett felső légúti 
megbetegedések száma az elő-
ző heti adatokhoz képest – de-
rült ki a közegészségügyi igaz-
gatóság statisztikájából. Bár a 
betegek között sok a gyerek,  
a csíkszeredai kórház gyermek-
osztályán nincs telt ház, a járó-
beteg-rendeléseken, hétvégi 
ügyeleteken viszont nagyon so-
kan jelentkeznek ilyen jellegű 
panaszokkal.

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

A járóbeteg-rendeléseken, 
hétvégén, esténként, mi-
kor családorvosi rende-

lés már nincs, nagyon sokan je-
lentkeznek nálunk, főként azzal 
a panasszal, hogy a gyermek 
nagyon csúnyán köhög – mond-
ta el érdeklődésünkre dr. Var-
gancsik Margit, a csíkszeredai 
kórház gyermekosztályának fő-
orvosa.

Az osztályon egyébként a 
nagyszámú beteg ellenére nincs 
telt ház, ugyanis csak azokat a 
gyermekeket fektetik be, akik-
nél kialakult a vírusos fertőzés 
valamilyen szövődménye – pél-
dául tüdőgyulladás, gégegyul-
ladás, emiatt nehezített légzés, 
vagy éppen a magas láz miatt 
lázgörcs áll be – de ezek száma 
nem túl magas. 

– A többség igen jól gyógyul 
járóbeteg-ellátásban is – állítja 
a szakember, aki szerint nyáron 
több volt a tüdőgyulladásos eset 
az osztályon, mint most.

A Hargita Megyei Közegész-
ségügyi Igazgatóság statisztiká-
jából kiderül, hogy november 
14–20. között megnőtt a felső 
légúti megbetegedések száma 
a megyében az előző héthez 
képest. Összesen 1168 ilyen 
megbetegedést jelentettek a 
járványtannak a családorvosok, 
a betegek közül nyolc szorult 
kórházi kezelésre. A lejelentett 
tüdőgyulladások száma 85 volt, 
és 14 személyt kellett emiatt 
kórházba utalni.

Rendelői váróterem. Napközben a családorvosokat, este és hét végén a kórházat keresik fel a betegek fotó: csíki zsolt 

Akár személyautóval is fel lehet menni az erdőig Madéfalváról fotó: tamás attila

EzENtúl NEm Rákos fElől kEll mEgközElítENi az ERdőt

Madéfalván felújítják
az erdőre vezető utat

BéRlEtidéNykEzdés világHíRű zENés daRaBBal

A Figura első bérletes előadása a hétvégén

kőréteggel borítják be, majd el-
egyengetik az erdőig vezető közel 
10 kilométernyi útszakaszt, ame-
lyen korábban csak mezőgazda-
sági gépekkel lehetett közlekedni. 
az útvonal felújítása a mezőgaz-
dasági területek és erdők köny-
nyebb megközelítését szolgálja.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Mezei utat újít fel a 
madéfalvi önkormány-
zat mintegy 10 kilomé-

ter hosszúságban.
– Ezt az útszakaszt a 125A 

nevű pályázat révén tudjuk fel-
újítani – közölte Szentes Csaba, 
Madéfalva polgármestere. – A kö-
zel 10 kilométeres szakasz, amiből 
2 kilométer a faluba nyúlik, innen 
visz fel egészen az erdőig.

Két szakaszra osztották a 
munkálatokat: az egyik szakasz 
a templomtól egészen az erdőig 
vezet, a másik pedig a falut és a 
földeket köti össze.

– Eddig nem volt saját járha-
tó erdei utunk, amelyen az erdő-
ig lehetett eljutni. Csíkrákosról 
lehetett megközelíteni az erdőt, 

ami nem kis kitérőt jelentett. 
Végre-valahára lett saját utunk is 
– számolt be a település polgár-
mestere. Fontos ez a beruházás, 
mivel ezentúl könnyebb lesz el-
jutni a környező mezőgazdasági 
területekre, egyszerűbben lehet 
megközelíteni azokat, valamint 
nem csak traktorral és szekérrel 
lehet majd közlekedni rajta, ha-
nem akár személyautóval is. Meg-
könnyítjük a gazdálkodást, emel-
lett pedig az erdőre járást is az itt 
lakóknak – tette hozzá. 

A beruházás összértéke 
5 627 580 lej, amelyből az állami 
támogatás 4 646 709 lej. Emellett 
a nem kis önrészt, pontosabban 
980 871 lejt kell állnia a helyi 
önkormányzatnak, tudtuk meg a 
polgármestertől. 

Sikerült már 14 átereszt, vala-
mint az utat övező árkokat kialakí-
tani, ezeket később lebetonozzák. 
Ottjártunkkor éppen három te-
herautónyi kőréteget terítettek le, 
amelyet erőgépek egyengettek.

– Remélhetőleg jövő őszre 
sikerül teljes egészében kiépíteni 
ezt az úthálózatot – összegezte az 
elöljáró.

a gyergyói színházkedvelők ezen 
a héten még megvásárolhatják a 
figura stúdió színház bérleteit. 
idén összesen négy előadás te-
kinthető meg bérlettel igen jutá-
nyos áron, hiszen a felnőtteknek 
szóló bérlet ára 30 lej, diákoknak 
és nyugdíjasoknak 20 lejbe kerül. 
megvásárolható a színház jegy-
pénztárában, munkanapokon 10 
és 16 óra között. 

HN-információ

Folytatódnak a színházi prog-
ramok a Figuránál a sikeres 
magyarországi turné után is: 

november 24-én Szovátán lép fel 
a társulat, 26-án pedig a Színház 
a vidéknek elnevezésű programon 
belül, Hargita Megye Tanácsának 

támogatásával a Nagynyavalya 
című előadást lehet megtekinteni 
Csomafalván, a Művelődési Ház-
ban, este 7 órától.

A legelső előadást, a szatmári 
színház produkcióját, a Chicago 
című musicalt november 27-én 
láthatja a nagyérdemű, vasárnap 
este 7 órai kezdettel. Az előadásra a 
Ferenczy István-bérlet érvényes. A 
diákok ugyanezt az előadást más-
nap, november 28-án délután négy 
órakor tekinthetik meg a Salamon 
Ernő-bérlettel. Jegyek csupán a 
fennmaradó helyek függvényében 
kaphatóak 20 lejért, diákoknak és 
nyugdíjasoknak pedig 12 lejes áron. 

A bérletben lévő további három 
előadás a Figura Stúdió Színház 
produkciója lesz. Januárra várható a 

Kantarzsíni bolhapiac című előadás 
Béres László rendezésében. 

Ezt követően Victor Ioan Frun-
ză, a román színházi szakma egyik 
legelismertebb rendezője dolgozik 
majd a gyergyói társulattal. 

Az évad utolsó bérletes előadá-
sára májusban lehet számítani Béres 
László rendezésében. Egy klasszikus 
darab zárja az évadot, mégpedig 
Gorkij Vassza Zseleznovája. 

A Chicago kivételével az elő-
adásokra a jegyek ára 12 lej, diá-
koknak és nyugdíjasoknak 7 lej-
be kerül. További információk a 
www.figura.ro oldalon, valamint 
a 0752–227011, vagy a 0266–
364370 telefonszámo kon kapha-
tók– tájékoztatott a Figura Stúdió 
Színház irodalmi titkársága.Részlet a Chicago című musicalból fotó: figura


