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Terjed az infl uenza
Tenni kell a járvány megelőzéséért
• A polgármesteri 
hivataloknak mindent 
meg kell tenniük an-
nak érdekében, hogy 
az iskolákban és óvo-
dákban ne alakuljon 
ki influenzajárvány – 
jelentette ki Tar Gyön-
gyi, a Hargita Megyei 
Népegészségügyi 
Igazgatóság vezetője. 
A vírus terjedése mi-
att egyébként egyre 
több kórház rendel el 
részleges vagy teljes 
látogatási tilalmat.

ANTAL ERIKA, MOLNÁR RAJMOND

A míg nincs költségvetés, ad-
dig nincs is miből gazdál-
kodni – válaszolta lapunk 

érdeklődésére Füleki Zoltán csík-
szeredai alpolgármester. A kormány 
ugyanis még nem szavazta meg a 
2019-es költségvetést, ezért az 
egészségügyi minisztérium nehéz 
helyzetbe hozta a polgármesteri hi-
vatalokat azzal az utasítással, hogy 
gondoskodjanak róla, minden tan-
intézetben legyen fertőtlenítőszer, 
szappan és papírtörlő. Ennek elle-
nére optimista, mert – mint kifejtet-
te – az iskolai menedzserek, az is-
kolai orvosok jól végzik a dolgukat, 

és megelőzik azt, hogy bárhol kiala-
kuljon egy fertőző góc. Ehhez egy-
részt az szükséges, hogy a gyanít-
hatóan infl uenzavírussal fertőzött 
kiskorút azonnal hazaküldjék, illet-
ve ugyanilyen fontos a rendszeres 
kézmosás, a papírtörlő használata 
és a folyamatos fertőtlenítés. 

Tar Gyöngyi beszámolt arról, 
hogy a miniszteri rendelet értelmé-
ben az utasításokat az általa veze-
tett igazgatóság is elküldte az okta-
tási intézményeknek. „Ezek érthető 
intézkedéseket pánikra semmi ok, 
a megelőzést szolgálják, illetve azt, 
hogy ha valahol mégis felüti a fejét 
a vírus, megakadályozzuk a szétter-
jedését, a gócpontok kialakulását” 
– hangsúlyozta.

Bár a hatóságok szerint a megbe-
tegedések számának növekedése el-
lenére nem lehet infl uenzajárványról 
beszélni Romániában, eddig huszon-
háromra emelkedett az infl uenza ha-
lálos áldozatainak száma. Az Orszá-
gos Közegészségügyi Intézet (INSP) 
tájékoztatása szerint legutóbb egy 43 
éves Prahova megyei, egy 76 éves 
bukaresti és egy 51 éves Gorj megyei 
nő halt bele a fertőző betegségbe. 
Mindhárman egyéb betegségekben 
is szenvedtek, utóbbi két áldozat 
nem volt beoltva infl uenza ellen, a 
Prahova megyei nő esetében pedig 
nincsenek információk arról, hogy 
megkapta-e a vakcinát.

Mivel az utóbbi időben lényege-
sen megnövekedett az akut légúti 
megbetegedések száma és infl uen-
zás esetek is megjelentek, a Hargita 
Megyei Népegészségügyi Igazgató-
ság felhívja a lakosság fi gyelmét a 
következő megelőző jellegű óvintéz-
kedések betartására.

I smét iható a szejkei forrás vize. A 
13A jelzésű országút melletti for-

rás nemcsak a székelyudvarhelyiek, 
hanem az átutazók körében is nép-
szerű, azonban tavasszal és ősszel 
a felszíni csapadék kimutathatóan 
befolyásolja a forrásvíz minőségét. 
Ilyenkor nem ajánlott fogyasztani a 
jellegzetes szagú gyógyvizet.

Tavaly több ízben is felhívta a 
lakosság fi gyelmét Székelyudvar-
hely Polgármesteri Hivatala, hogy a 
szejkei első forrás vize fogyasztásra 
alkalmatlan, ennek ellenére sokan 
visszajártak vizet tölteni. Az utóbbi 

hónapokban azonban többször is be-
vizsgálták a szejkei kutak vízminő-
ségét – a hivatal előkészülőben lévő 
projektjéhez szükséges engedélyez-
tetési folyamat miatt –, és az ered-
mények jók, közölte kérdésünkre a 
polgármesteri hivatal sajtóosztálya. 
A főút melletti forrás vize tehát iható. 

Ezzel szemben tavaly januárban, 
márciusban és novemberben a Sapi-
entia egyetem csíkszeredai labora-
tóriumaiban elvégzett vizsgálatok 
során a forrásvíz egyszer sem bizo-
nyult ihatónak. A vizsgálatok Máthé 
István oktató vezetésével zajlottak, 

a mikrobiológus akkor arra hívta fel 
a fi gyelmet, hogy a tavaszi hóolva-
dáskor volt a legszennyezettebb a 
forrás, ugyanakkor novemberben, a 
csapadékosabb időszakban is több 
mikrobacsoport nagyobb számban 
jelent meg a borvízben. Egyébként 
a januári és a márciusi mintavétel 
során a vízmintákból kimutathatók 
voltak az ún. coliform baktériumok 
és a fekális eredetű enterokokku-
szok, mely mikrobacsoportok a ha-
tályos törvények szerint nem lehet-
nek jelen ivóvizekben. Az említett 
baktériumcsoportok elsősorban 

gyomor- és bélgyulladást okoz-
hatnak, azonban nagyon legyen-
gült immunrendszerű (általában 
krónikus betegségben szenvedő) 
embereknél súlyosabb megbetege-
déseket, például húgyúti, légúti, 
sebfertőzéseket is előidézhetnek. A 
mikrobiológus konklúziója szerint a 
csapadék révén felszíni szennyező-
désnek van kitéve a forrás vize: „ezt 
erősíti az a tény is, hogy különböző 
mintavételi időszakokban a bor-
víz esetében mérhető ún. fajlagos 
elektromos vezetőképesség értékei 
változóak, ami azt jelenti, hogy a 

víz összes oldott sótartalma inga-
dozik, feltehetően a felszíni talajvíz 
behatásának köszönhetően” – áll a 
beszámolóban.

Jóllehet a főút melletti forrás vize 
jelenleg fertőzésmentes, a Sapientia 
laboratóriumában elvégzett vizs-
gálatok azt igazolják (ezt Máthé 
István mikrobiológus is hangsú-
lyozza), hogy a forrás fertőtleníté-
sének csak a következő esőig vagy 
havazásig, illetve hóolvadásig van 
hatása, utána újra szennyeződik, és 
emberi fogyasztásra alkalmatlanná 
válhat a forrásvíz. (Kovács Eszter)

Egyelőre iható a szejkei forrásvíz

Előzmények, panaszok
Amennyiben megjelennek a fertőzésre utaló tünetek – láz, rossz közérzet, 
köhögés stb. – azonnal a háziorvoshoz kell fordulni. Lényeges a vitamindús 
étrend fogyasztása, azaz minél több zöldséget és gyümölcsöt kell belefoglal-
ni a napi étrendbe. Fontos az időjárásnak megfelelő réteges öltözködés, izza-
dás esetén pedig a ruhaváltás. A hidegben nem érdemes sokáig tartózkodni, 
végezetül pedig támogatni kell a környezetünkben egyedül élőket, időseket, 
krónikus betegeket – írta a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság 
szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

 Csíkszereda

Félévzáró kiállítás
A csíkszeredai Nagy István 
Művészeti Középiskola 2–12. 
osztályos diákjainak munkái-
ból nyílik kiállítás az iskola 
aulájában ma 18 órától. „A kép-
zőművészeti és építőművészeti 
alkotásokat egyaránt felvonul-
tató tárlat egyfajta összegzése 
és bizonyítéka az első félévben 
elsajátított tudásnak, a diákok 
számára pedig az önkifejezés, 
az érzelmek közvetítésének 
kiváló lehetősége a vizuális 
művészetek segítségével” –áll 
a tárlat ajánlójában.

 Székelyudvarhely

Kiscsillag a Zújgében
Magyarország egyik leghí-
resebb alternatív zenekara, 
a Kiscsillag lép fel csütör-
tökön este kilenc órától a 
székelyudvarhelyi Zújgében. 
A szervezők egy családias, 
nagyjából másfél órás kon-
certet ígérnek a résztvevők-
nek. Elmondták, hogy a mind-
össze 150 belépőjegy jórésze 
már elkelt, így aki ott akar 
lenni, annak érdemes lesz 
sietni a vásárlással. A szó-
rakozóhely este nyolc órakor 
nyitja meg kapuit. A koncert 
a lokál nagytermében lesz, 
ahonnan ez időre elviszik a 
székeket és az asztalokat a 
szervezők, valamint különle-
ges fényeket is felszerelnek.

 Gyergyószentmiklós

Perzsiába visz 
a Láthatatlan Oskola
2019-ben is folytatódik a gyer-
gyószárhegyi kultúrházban a 
Láthatatlan Oskola sorozata. 
Idei első rendezvényükön 
ismét világot látni hívják az 
érdeklődőket, ezúttal Iránba. 
Az egykori hatalmas Perzsa Bi-
rodalom emlékeit őrző ország 
róla alkotott előítéleteinken és 
a kebabon túl – amint a címből 
is kiderül – sajátos varázzsal 
rendelkezik. Hogy mivel ejti ra-
bul az odalátogatókat, kiderül 
dr. Munzlinger Attila pénteken 
18 órakor kezdődő élmény-
beszámolójából. A belépés 
ingyenes.
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