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A multifunkcionális központról tartottak ismertetőt. Esély a rendszerből „kinőtteknek”

Ma újra nyit a Kriterion Galéria

Oltási kampányt rendelt el a szaktárca

Megnőtt a rózsahimlős betegek száma

nyertes pályázatból

Átmeneti szociális  
otthonok fiataloknak

Rangos képzőművészeti tárlat-
tal nyit ma a Kriterion Galéria: 
Mircia Dumitrescu bukaresti 
képzőművész tárlatát Kelemen 
Hunor művelődési miniszter 
nyitja meg. A Kriterion Alapít-
vány a Bookart Kiadóval közö-
sen működteti az intézményt, a 
tervek szerint kéthavonta láthat 
új kiállítást a közönség.

Sarány István
sarany.istvan@hargitanepe.ro

A galériát felújítottuk, új vi-
lágítótesteket szereltünk 
fel és az utcai nagy abla-

kok eltakarásával megnöveltük a 
kiállító-felületet is – vezet végig 
a felújított termeken Részegh Bo-
tond képzőművész.

Mint mondja, immár nem az 
ablakon betóduló erős fény, az utca 

látványa fogadja a galériába belé-
pőt, hanem a kiállított munkák.

Meghökkentő a bemutatott 
anyag: a bejáratnál öt-hat méte-
res könyv fogadja a belépőt, az 
első teremben pedig a bárányvá-
gást felidéző nagyméretű grafi-
kák vonzzák a tekintetet, a vézna 
macskaszobrok pedig mintha azt 
sugallnák, hogy a torkos házi ked-
vencek máris elcsentek valamit a 
bárányból. Az itt kiállított anyag 
címe: A bárány szíve.

A következő teremben látható 
anyag akár az anyaság dicsérete 
is lehetne, az oda csoportosított 
munkák összefoglaló címe: Eg-
zisztencia.

Részegh Botond szerint csak 
érett művész, sok nekifutás után 
tud hozzányúlni értő módon 
ezekhez a témákhoz.

Ugyanakkor azt is elmond-
ta, hogy Dumitrescu művészete 
nem ismeretlen a Székelyföldön, 
az alkotó évtizedek óta visszatérő 
vendége a gyergyószárhegyi mű-
vésztábornak, ezer szállal kötődik 
ehhez a vidékhez.

Részegh Botond ígéri, a soron 
következő kiállítások is legalább 
ennyire újszerű, minőségi anyagot 
mutatnak majd be a csíkszeredai 
közönségnek. Valamennyi művész 
munkáiból 300 példányban meg-
jelenő kiállítás-katalógus készül.

A következő tárlat február 
3-án nyílik, Gál József munkáit 
mutatja be.

Mircia Dumitrescu tárla-
ta ma este 7 órakor nyílik az Új 
Kriterion Galériában, a kiállítást 
Kelemen Hunor művelődési mi-
niszter nyitja meg.

A kanyarós és rózsahimlős be-
tegek számának növekedéséről 
adott ki közleményt az Egész-
ségügyi Minisztérium. Hargita 
megyében kanyarós betegről 
nincs hír, a rózsahimlő viszont 
terjed.

F.-E. Gy.

Főleg a tinédzserek, ponto-
sabban a 14–18 év közötti 
fiatalok között terjed Hargita 

megyében a rózsahimlő, ők ugyan-
is annak a generációnak a tagjai, 
akik gyermekkorukban nem kap-
tak védőoltást e fertőző betegség 
ellen. Romániában 2004-től oltják 
rózsahimlő ellen is a gyermekeket 
– az azelőtti pár évben csak a nyol-
cadikos lányokat immunizálták –, 
akkor lett a kötelező oltási program 
része az a vakcina, amely a mumpsz, 
kanyaró és rózsahimlő ellen is véd.

Dr. Miron Cornelia, a me-
gyei közegészségügyi igazgató-

ság járványtanász főorvosa azt 
mondta, nálunk kanyarós meg-
betegedést nem jegyeztek, és hi-
vatalosan 45 rózsahimlős meg-
betegedésről tudnak a megyé-
ben – ennyit jelentettek ugyanis 
a családorvosok a járványtan-
nak. Ennek ellenére nem tartja 
kizártnak, hogy a betegek száma 
magasabb, de a járványtan, ha 
a családorvosok elmulasztják a 
jelentést, nem értesül a betegek 
pontos számáról.

Családorvosi rendelőben is ér-
deklődtünk, ahol megerősítették, 
hogy kanyarós beteg nem jelent-
kezett, rózsahimlős viszont több 
is, és főleg tizenévesek.

Miron Cornelia elmondása 
szerint a rózsahimlő a levegő 
útján igen könnyen terjed, és 
főleg a várandós nőkre nézve ve-
szélyes, a terhesség első trimesz-
terében ugyanis súlyos magzati 
károsodást okozhat a rózsahim-

lő kórokozója. A szakember sze-
rint egyébként megfigyelhető 
egyfajta ciklikusság is, általában 
öt-hat évente megnövekszik a 
betegek száma. 

Az egészségügyi minisztérium 
közleménye arra is kitér, hogy az 
országszerte, de főleg az ország 
északnyugati részében megsoka-
sodott betegek miatt kiegészítő 
oltáskampány szervezését rendel-
ték el azokban a veszélyeztetett 
közösségekben, ahol gócpontok 
alakultak ki. Ilyen gócpontokról 
Hargita megyében egyelőre nem 
beszélhetünk. Miron Cornelia 
szerint első ízben Gyergyó kör-
nyékéről jelentettek egy-egy tan-
intézményen belüli 5-6 megbete-
gedést, majd Székelyudvarhely és 
Csíkszereda környékén is megje-
lent az iskolákban a rózsahimlő, 
ám a betegek száma – a hivatalos 
adatok szerint legalábbis – nem 
aggasztóan magas.

A Hargita megyei gyermekvédel-
mi rendszerből „kinövő” fiatalok 
társadalomba való beilleszke-
dését segítené az a multifunk-
cionális központ, amelyet egy 
sikeres pályázat nyomán építe-
nek fel Csíkszentmártonban. A 
projektről tegnap sajtótájékoz-
tatón számolt be Borboly Csaba 
megyei tanácselnök és Elekes 
Zoltán, a gyermekvédelmi igaz-
gatóság vezetője.

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

Tizennyolcadik életévüket 
betöltött és tovább nem 
tanuló, illetve a felsőfo-

kú tanulmányaikat befejezett, 26 
évnél idősebb, a gyermekvédelmi 
rendszert elhagyó fiatalok hely-
zetén igyekszik könnyíteni a me-
gyei önkormányzat és a gyermek-
védelmi igazgatóság azáltal, hogy 
olyan központot hoznak létre, 
ahol a fiataloknak nemcsak a lak-
hatási körülményeket biztosítják, 
hanem pszichológiai vagy éppen 
szakmai-szociális tanácsadással is 
segítik a társadalomba való beil-
leszkedésüket.

A megyei önkormányzat 
Csík szentmártonban vásárolt 
e célra telket, a sikeres pályázat 
nyomán pedig három hagyo-
mányos stílusban, fából épített 
házat húznak fel, ahol összesen 
12 fiatalt tudnak elhelyezni. Je-
lenleg ugyanis a gyermekvédelmi 

rendszerből „kinövő” fiatalok 
számára, ha nincs családjuk vagy 
rokonaik, kevés lehetőség kínál-
kozik – annak ellenére, hogy 
működnek a megyében e téren 
hatékonyan tevékenykedő civil 
szervezetek. Állami intézmény 
keretében viszont ez lesz az első 
ilyen létesítmény, ahol – Elekes 
Zoltán szerint – legtöbb három 
évet lakhatnak majd a fiatalok, 
ez idő alatt próbálják felkészíteni 
őket az önálló életvitelre, a társa-
dalomba való beilleszkedésre, a 
munkavállalásra, segítik az élet-
vezetés elsajátításában, a változá-
sokhoz való alkalmazkodásban.

A projektet 85 százalékban a 
Szociális, Családügyi és Munka-
ügyi Minisztériumon keresztül a 
Világbank és a Nemzetközi Újjá-
építési és Fejlesztési Bank támo-
gatta, 15 százalék pedig a megyei 
tanács önrésze. 

Borboly Csaba tanácselnök 
további tervekről is beszélt. El-
mondta, hogy nyugati mintára 
olyan szövetkezetek megalakí-
tásán gondolkodnak, amelyek 
keretében foglalkoztatni tudnák 
a gyermekvédelmi rendszerből 
kikerült, szociálisan hátrányos 
helyzetű fiatalokat, akik ily mó-
don kétkezi munkájukkal hasz-
nossá tehetik magukat szerző-
déses alapon akár olyan állami 
intézményeknél is, ahol az al-
kalmazások egyébként le vannak 
állítva.

hIrdEtéS

Hargita Megye Tanácsának elnöke 
a 2011/1329. tanácselnöki rendeletével 2011. december 15-én 11 órára 

összehívja Hargita Megye Tanácsának rendes ülését 
a Zetelaki Közbirtokosság nagytermébe, Zetelaka, Fő utca 272. sz.

Napirenden: 
– a 2011. november 25-i rendes ülés jegyzőkönyvének bemutatása és 

elfogadása;
– határozattervezetek megvitatása/elfogadása, melynek névjegyzékét 

kifüggesztették Hargita Megye Tanácsának főbejáratánál, és közölték a 
www.judetulharghita.ro honlapon;

– különfélék.

Óriási könyv fogadja az új Kriterion Galériába belépőket. Mircia dumitrescu tárlatával nyitnak FotÓ: cSíKI zSolt


