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Többen beadatnák
Hiába az elköteleződés, nincs elég influenza elleni oltóanyag
• Nem tud influenzás 
megbetegedésről a 
hargitai és marosi köz-
egészségügyi igazga-
tóság. A szakemberek 
szerint elsősorban az 
évek óta tartó felvi-
lágosító kampányok 
eredménye, hogy a 
lakosság körében 
megnőtt az érdeklő-
dés az influenza elleni 
védőoltások iránt.

A N T A L  E R I K A

L égúti megbetegedések van-
nak ugyan, de infl uenzás 
esetről még nincs tudomása a 

Maros megyei egészségügyi igazga-
tóságnak. Ahogy Gabriela Uifălean 
szóvivő a sajtónak elmondta, 17 500 
infl uenza elleni vakcina érkezett 
Maros megyébe, amit a háziorvosok 
a krónikus betegeknek, időseknek, 
gyerekeknek és várandós nőknek 
ingyen adnak be. Az igény ennél 
jóval nagyobb – tette hozzá –, idén 
sokkal többen szeretnék beoltatni 
magukat, mint az előző években. 

Egyre többen adatják be

Elsősorban az évek óta tartó felvi-
lágosító kampányok eredménye, 
hogy a lakosság körében megnőtt 
az érdeklődés az infl uenza elleni vé-
dőoltások iránt – véli Tar Gyöngyi, a 
Hargita Megyei Egészségügyi Igaz-
gatóság vezetője, aki a Székelyhon-
nak arról beszélt, hogy megkapták 
és szétosztották az oltóanyagokat, 

de az igényeknek csak mintegy 70 
százalékát sikerült eddig teljesíte-
niük. Sokan ugyanis késve kérték, 
így ők lemaradtak a szállítmányról, 
a minisztérium azonban megígérte, 
hogy hamarosan ők is hozzájutnak 
a vakcinához. „Örvendek, hogy 
egyre többen adatják be maguknak 
a védőoltást, nem csupán azok, 
akik valamilyen krónikus beteg-
ségben szenvednek, hanem azok is, 
akiknek ez pénzbe kerül, meg kell 
vásárolniuk” – jegyezte meg Tar 
Gyöngyi.

Sorrendben „szúr” a háziorvos

Szalkay Márta Maros megyei há-
ziorvos lapunknak megerősítette, 

hogy idén többen szeretnék beadat-
ni az oltást. Csakhogy most sem ér-
kezett annyi, amennyit kért – tette 
hozzá. Az igényelt 400 adag helyett 
még 100 sem jött meg, ezért olyan 
sorrendben adja be pácienseinek a 
vakcinát, amilyen sorrendben azok 
kérték. „Szégyellem magam a bete-
geim előtt, mert megkérdeztem tő-
lük, hogy szeretnének-e védőoltást, 
és most nincs elég, nem tudom min-
denkinek beadni” – fogalmazott a 
Gernyeszegen rendelő háziorvos, 
hozzátéve, hogy két kis eldugott te-
lepülésen, Illyében és Csinádon ren-

geteg idős ember él, akiknek fontos 
lenne a védőoltás általi megelőzés.

Akiknek nincs krónikus beteg-
ségük és keresőképesek, meg kell 
vásárolniuk a gyógyszertárból az 
infl uenza elleni oltóanyagot. Csak-
hogy a gyógyszertárak sincsenek 
kellőképpen ellátva. Veress Zsom-
bor segesvári gyógyszerész a Szé-
kelyhonnak elmondta, szeptember 
végén megjelent a vakcina, de na-
gyon hamar el is fogyott. Bár nagy a 
kereslet iránta és folyamatosan kéri 
a gyógyszertár is, azóta sem kaptak 
– mondta a szakember, akitől azt 
is megtudtuk, hogy egy dózis ára 
58,70 lej. „Ami nem olcsó, de sokan 
így is szeretnék megvásárolni és be-
adatni” – tette hozzá.

A háziorvosok tapasztalata 
szerint idén többen szeretnék 
beadatni az oltást
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Késes rablási kísérlet 
Csíkszeredában

A rendőrséget riasztotta egy 
csíkszeredai taxisofőr szerdán 
este, miután – elmondása 
szerint – bántalmazták és 
megpróbálták kirabolni. A taxi-
sofőr autójával a csíkszeredai 
vasútállomásnál tartózkodott 
szerdán este hat óra körül, ami-
kor négy személy ült be hozzá, 
kérve egy Csíkszentimre köz-
ségig tartó fuvart. Bő tíz perc 
elteltével, miután megérkeztek, 
a taxisofőr utasai – a rendőr-
ségi jelentés szerint – meg-
próbáltak trükközni különböző 
indokokkal, hogy megússzák 
a fuvarköltséget. Végül csak 
egyikük maradt az autóban, aki 
a hátsó ülésről – a taxisofőr val-
lomása szerint – kétszer fejen, 
egyszer pedig mellkason ütötte 
a sofőrt, aztán kést szegezett a 
torkához, követelve a jármű-
ben lévő pénzt. Kiszálltak az 
autóból, ám ekkor az agresszor 
megbotlott és elesett, amit 
gyorsan ki is használt a taxi-
sofőr: visszaugrott a volánhoz 
és hazahajtott, így végül nem 
vehettek el tőle pénzt. Rövid 
nyomozást követően elkapták 
a rablási kísérlet gyanúsítottját 
a rendőrök. Mint arról a Hargita 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
szóvivője, Gheorge Filip tájé-
koztatott, a tett elkövetésével 
egy negyvenéves csíkszentim-
rei férfit gyanúsítanak, akit elő 
is állítottak. A férfi szabadlábon 
védekezhet, ellene minősített 
rablás címén indítottak eljárást.

Segít a húsipari 
vállalat
December 14. és 20. között is-
mét az összes Hargita, Kolozs és 
Maros megyében lévő, összesen 
28 Petry üzletben, továbbá a 
Kolozsváron újonnan megnyitott 
húsipari egységben fogadják a 
Máltai Szeretetszolgálat önkén-
tesei a tartós élelmiszereket, 
amelyekkel több száz rászoruló 
karácsonyi ebédjéhez járulhat-
nak hozzá az adakozók. A tavalyi 
gyűjtőakció során közel 4 tonna 
tartós élelmiszert sikerült össze-
gyűjteni. „Célunk változatlan: 
egy hét alatt minél több tartós 
élelmiszert gyűjtsünk a hajlék-
talanoknak és a nehéz anyagi 
körülmények között élőknek. A 
csomagba lisztet, cukrot, olajat, 
konzervet, száraztésztát, bár-
milyen tartós élelmiszert lehet 
majd tenni, ezek a csomagok 
pedig idős, hajléktalan, sérült és 
nehéz anyagi helyzetben élő rá-
szorulókhoz fognak eljutni idén 
is” – áll a húsipari vállalkozás 
szerkesztőségünkbe eljuttatott 
közleményében.

• RÖVIDEN 

K arácsonyig kifi zetik a medveká-
rokat az érintetteknek – közölte 

a hét közepén az RMDSZ. Mint írták, 
az idei költségvetés kiegészítésekor 
az RMDSZ azt kérte az új kormány-
tól, hogy pénzalapot különítsen el 
a több éve ki nem fi zetett medveká-
rok rendezésére. Tegnap több mint 
kétmillió lejt utalt át a gazdáknak a 

medvekárok kifi zetése céljából a kör-
nyezetvédelmi tárca abból a 3 millió 
lejes alapból, amelyet a Szövetség 
kérésére jóváhagyott az idei költség-
vetés kiegészítésekor a kormány. Az 
összegeket közvetlen módon utalja 
a szaktárca az érintetteknek, a kor-
mány december 24-ig vállalta a prob-
léma megoldását. (Kiss Judit)

Karácsonyig kifizetik a medvekárokat
„Ünneprontó” lenne az RMDSZ
Az RMDSZ megpróbálja megakadályozni a trianoni békediktátum évfor-
dulójának román nemzeti ünnepé nyilvánítását kimondó törvénytervezet 
elfogadását, ennek érdekében megkísérli lassítani a parlamenti folyamatot 
– jelentette ki a Krónika megkeresésére Korodi Attila, a szövetség képvi-
selőházi frakciójának vezetője azt követően, hogy az alsóház közigazgatási 
bizottsága a hét elején kedvezően véleményezte a magyarellenes terveze-
tet. Elmondta: a közigazgatási bizottság előtt múlt héten már az emberi jogi 
bizottság is kedvezően bírálta el a tervezetet, de ez nem bír akkora súllyal, 
mint az előbbi. A következő lépésben a kulturális bizottságnak is jelentést 
kell tennie róla. „A kulturális bizottságban a belső arányok másabbak, 
ezért igyekszünk olyan helyzetet teremteni, hogy ne jöjjön össze a többség 
a törvénytervezet mellett” – fejtette ki Korodi. Lapcsaládunk kérdésére, 
hogy mekkora esélyt lát erre, elmondta: bizakodó az ügyben. Hozzátette: 
minden bizonnyal a kezdeményező Titus Corlăţean és a Szociáldemokrata 
Párt kemény magja is szervezkedni fog, hogy maga mellé állítsa a többsé-
get, ő azonban bízik abban, hogy sikerül egy „normálisabb” döntést meg-
hozni. Hozzátette: tart attól, hogyha a tervezet a képviselőház elé kerül, 
főleg pozitív jelentéssel, akkor átmegy majd. Rámutatott: ha a magyarelle-
nesség zászlóvivőjévé vált Népi Mozgalom Párt felsorakozik a PSD mellé, 
akkor „lehetnek gondok”, ezért jobb lenne erről tavasszal dönteni. 
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Akadémiai előadás
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet és az Orbán Balázs Intézet által életre 
hívott Orbán Balázs Akadémia keretében kerül sor Schwarczwölder 
Ádám történész, a Veritas Történetkutató Intézet tudományos se-
gédmunkatársának a Gordiuszi csomó – A nemzetiségi kérdés és az 
1867-es kiegyezés című előadására december 10-én, kedden 18 órától 
a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium Nyírő József dísztermében 
(Márton Áron tér 4. szám, a bentlakás épületében).
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