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0266-218361
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit 

a szerkesztõk fogadják hétfőtől csütörtökig 8–20,  
pénteken 8–16, vasárnap 14–20 óra között.

535600, Székelyudvarhely,
Szentimre u. 17. sz.
Telefon: 0266–218 361
E-mail: uh@udvarhelyi-hirado.ro
                marketing@udvarhelyi-hirado.ro
                hirdetes@udvarhelyi-hirado.ro
                terjesztes@udvarhelyi-hirado.ro
Fax: 0266–218 340

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
Az Udvarhelyi Híradóra előfizethet 

lapkihordóinknál és a szerkesztőségben. 
Ha a szerkesztőség telefonszámát, 

a 0266–218361-et tárcsázza, 
és bemondja pontos címét, 

lapkihordóink felkeresik Önt otthonában, 
náluk megrendelheti lapunkat. 
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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül 
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztõségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok 
közlésérõl dönt sön.
Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza.
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Kampányt indítanak a lejárt szavatosságú gyógyszerek összegyűjtésére

Nem a kukában végzik a pirulák

Mindmáig megoldatlan 
probléma a lakosság ál-
tal felhalmozott lejárt 

szavatosságú gyógyszerektől 
való megszabadulás – mond-
ta el lapunknak Székely Pál, a 
Hargita Megyei Gyógyszerész-
kamara alelnöke. Mint arról 
korábban már többször is ír-
tunk, ezek a készítmények ve-
szélyt jelentenek a környezetre 
akkor, ha minden óvintézkedés 
nélkül például a kukába vagy 
a vécébe dobjuk őket. A fölös-
legessé vált szereket megfelelő 
körülmények között kell össze-

gyűjteni és megsemmisíteni. 
A gyógyszertárak szerződés-
ben állnak olyan szakcégekkel, 
amelyek a patikákban felhal-
mozódott, már nem eladható 
készítményeket elszállítják. A 
törvények viszont tiltják, hogy 
olyan készítmények kerüljenek 
a gyógyszertárakba, amelyek 
származása nem visszakövet-
hető. A lakosság sem dobhat-
ja ki a háztartási hulladékkal 
együtt, hiszen nehezen bomlik 
le, sőt mérgező is lehet.

Összefogtak a megoldásért

A következő napokban a 
gyógyszerészkamara Székely-
udvarhely Polgármesteri Hiva-
talával és több szakmai, illetve 
civil szervezettel együttműkö-
désben kampányt indít a lejárt 
szavatosságú gyógyszerek ösz-
szegyűjtésére. Az akció hol-

naptól november 23-áig tart, és 
hat székelyudvarhelyi gyógy-
szertár vesz részt benne. A 
pirulákat kartondobozukból 
kicsomagolva, használati uta-
sításukat eltávolítva kell bedob-
ni a patikák nyitvatartási ideje 
alatt az e célra kihelyezett do-
bozokba.

Úttörő kezdeményezés

Székely Pál azt is elmond-
ta, hogy megyeszerte ez az el-
ső ilyen megmozdulás, így az 
eredményesség függvényében 

más városokban is indítana ha-
sonló kezdeményezést a ka-
mara. A fő cél a folytonosság 
biztosítása lenne – tette hozzá. 
Szerinte ennek kidolgozására, 
tapasztalatgyűjtésre is hasz-
nos lesz ez az egyhetes időszak. 
Egyébként tavaszra terveznek 
indítani egy figyelemfelkeltő 
kampányt: az iskolákban mu-
tatnák be, miért fontos az ilyen 
készítményeket megfelelő mó-
don megsemmisíteni, hogy ne 
kerüljenek a környezetbe, ne 
károsítsák.

DÁVID ANNA JÚLIA

Örökös probléma, hogy mihez kezdjünk lejárt gyógyszereinkkel. Most szabályosan dobhatjuk ki

Románia-szerte prob-

lémát jelent szabályo-

san megszabadulni 

a lejárt szavatosságú 

gyógyszerektől. Ez alól 

Székelyudvarhely sem 

kivétel. Jó hír, hogy 

november 16. és 23. 

között, tehát holnap-

tól gyűjtőkampányt 

rendez a polgármes-

teri hivatal a Hargita 

Megyei Gyógyszerész-

kamarával közösen. 

Az egy hét alatt bárki 

beviheti fölöslegessé 

vált orvosságait a kije-

lölt hat patikába. 

Ebben az időszakban a tyúkok 
kezdik kivenni szabadságukat, és ha 
nem is utaznak messzire, mert csak a 
szomszéd kertjébe repülnek át, egy-
re kevesebb tojással örvendeztetik 
meg a gazdasszonyokat. A tojás pedig 
mindennapjaink alapélelmiszerei kö-
zé tartozik, anélkül főzni, sütni nehéz 
lenne. Ennélfogva kapósabb áru, mint 
nyáron. Ugyanis szűkön van. Üzletből 
kell megvásárolni, vagy másoktól, akik 
nem használják el saját gazdaságuk 
tojástermelését. Minél kevesebb van 
valamilyen árucikkből, annál többet 
ér, nagyobb ára lesz, különösen ha az 
igény is nagy rá. Minden évben így volt 
eddig is, ilyenkor a tojás ára megugrott. 
Csakhogy idén jóval nagyobb az ára, 
mint az elmúlt években. A termelők és 
a forgalmazók is magyarázattal szolgál-
nak, különösen hogy a sajtóban is téma 
mostanában a tojás ára. Azt mondják, 
jóval kevesebb tojótyúk van az egész 
földrészen, mint a korábbi években, 
ugyanis a nyári tojásfertőzések miatt 
csökkentették a farmokon is a tyúkok 
számát. Hiszen jó darabig visszaesett a 
kereslet sok országban, félve vásárol-
ták az emberek, nehogy az oltóanyag-
gal a tyúkok testébe került vegyszerből 
nekünk is jusson. Ebből arra következ-
tethetünk, hogy nem természetes mó-

don, okok miatt kellett megapasztani a 
tojótyúkok számát. Holott termelő és 
kereskedő egyaránt tudta, hogy nyár 
múltával megugrik a kereslet.

Most meg itt állunk a tél előtt, és 
kevés a tojás. Illetve jóval drágább, 
mint amire számíthattunk. Tehát 
tojás most is van valamennyi, csak 
éppen nem olyan mennyiségben, 
hogy mindenkinek bőven juthatna. 
Mit lehetett tenni? Meg kellett drá-
gítani. Ettől még a megtermelt tojás 
mennyisége ugyanannyi, tehát nem 
jut több embernek belőle, ám azért 
annyit változott a helyzet, hogy azt a 
kevesebbet jóval előnyösebben tudják 
eladni a termelők és a kereskedők is. A 
fentiekre hivatkozva. Nem azt halljuk, 
hogy bocsánat, rosszul számítottuk ki 
előre a dolgokat és sajnálattal kérünk 
bocsánatot a tojásevőktől, hanem el-
magyarázzák, hogy a kevesebb tojást 
drágábban kell adniuk. 

Na de miért? Egy vállalkozás tulaj-
donosa, szakembere előre megtervezi 
a kiadásokat és a bevételt egyaránt. 
Tehát számot vethettek azzal, hogy 
ha kevesebb tyúk fog tojni, mint előző 
években, akkor nyilván a tojások száma 
is kevesebb lesz. És kisebb nyereségük 
lesz, mint ha jóval több tojást adná-
nak el. Ez nem véletlenen múló dolog, 

hanem logikus következmény. Én úgy 
vélem, hogy a kevesebb tojást idén is 
megvásárolták volna ugyanannyiért, 
mint például tavaly, vagyis nem rohadt 
volna sem a termelőn, sem a keres-
kedőn. Na de mihelyt kiderült, hogy a 
piaci kínálat kisebb, rögtön lehetőség 
adódott drágítani a múlt évekbeli árak-
hoz képest is.

Nagyanyám és a hozzá hasonló 
asszonyok régebben is tudtak arról, 
hogy ősztől a tyúkok jóval kevesebbet 
tojnak. Meggyűjtötték a tojásokat, és 
mészlében tartósították a téli hóna-
pokra. Igaz, hogy nem frissen tojt tojás 
került az asztalra, de nem is romlott 
meg a mészlében. Akkoriban nem volt 
minden háztartásban jégszekrény, 
ahogy mondták, úgyhogy a tartósítás 
jól bevált módszerét kellett alkal-
mazniuk. Most maradinak tűnhet, aki 
mészlébe teszi a tojásokat, pedig épp 
úgy elállna, mint régebben. Nem kelle-
ne idegeskedni, hogy mennyire drágán 
kell megvásárolni. 

Ez is napjaink kényelméhez tartozik. 
Ne tegyünk semmit, ne gondoskodjunk 
magunkról, majd valahogyan keressünk 
annyi pénzt, hogy a mindennapokban 
ne legyen fennakadás akkor sem, ha az 
árak hirtelen és ok nélkül megugranak. 
A magyarázatot majd a szánkba rágják.

Ki az okostojás?
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FIZESSEN ELŐ MOST!

1 hónap 25 lej

3 hónap 70 lej

6 hónap 140 lej

12 hónap 280 lej

P. BUZOGÁNY 
ÁRPÁD

A kampányban részt vevő gyógyszertárak

Az egyhetes akcióban a Sándor Patika (a Küküllő Szállodával átel-
lenben), a Tünde Gyógyszertár (II. Rákóczi Ferenc utca), a Depovit 
Gyógyszertár (Függetlenség utca), a Csipkebogyó Gyógyszertár 
(Bethlen Gábor utca), a Pilula Gyógyszertár (Kisköved utca), vala-
mint a Geránium Gyógyszertár (Építők utca) vesz részt.

FOTÓ: BARABÁS ÁKOS




