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A lejárt szavatosságú gyógysze-
rek kártékony hatással lehetnek 
a természetre és az egészségre 
egyaránt. Ennek megelőzése ér-
dekében egy hónapos kampány 
indult Szatmárnémetiben és a 
megyében. Az Élet Fája Egyesület 
vezetőjét, patikust és a megyei 
gyógyszerészkamara elnökét 
kérdeztük a lejárt szavatosságú 
orvosságok begyűjtését célzó kez-
deményezésről.

 » ZOLTÁN ILDIKÓ

O rszágszerte problémát jelent a 
lejárt szavatosságú gyógysze-
rek begyűjtése, mivel az ége-

téssel történő ártalmatlanítás nagyon 
magas költségekkel jár, amelyeket a 
gyógyszertárak nem tudnak megen-
gedni maguknak. Gyakori jelenség, 
hogy az emberek felhalmozzák gyógy-
szereiket, amelyek szavatossága idő-
vel lejár. Szatmár megyében begyűjtő 
kampánnyal sietnek a lakosok segítsé-
gére, az április 15-ig tartó akciót az Élet 
Fája Egyesület, a megyei gyógyszerész-
kamara, a közegészségügyi igazgató-
ság és magánvállalkozások szervezik 
szatmárnémeti, nagykárolyi, avasfel-
sőfalui, tasnádi, erdődi és sárközújlaki 
gyógyszertárak bevonásával.

A megyei gyógyszerészkamara el-
nöke, Maurer Anca megkeresésünkre 
a felelősségteljes gyógyszerfogyasz-
tásra hívta fel a fi gyelmet. „Az egész-
ségügyi reformot szabályozó 2006/95-
ös törvény szellemében, beleértve a 
későbbi módosításokat, illetve kiegé-
szítéseket, és az egészségügyi minisz-
térium 2010/344-es rendelete alapján 
a lejárt gyógyszereket az egyéb hul-
ladékoktól elkülönítve kell gyűjteni 
és tárolni” – emlékeztetett a szatmári 
gyógyszerészeti kamara elnöke. Kifej-
tette, a lakosság körében népszerűsí-
teni kell azt az eszmét, miszerint az 
orvosságok szemétbe vagy természet-
be dobása problémát jelent az egész 
bolygóra nézve, következésképp az 
emberek egészségére is. Az Élet Fája 
környezetvédelmi és humanitárius 
egyesület éppen azért jött létre, hogy 
támogassa az intézményeket és a la-
kosságot a különböző szennyezések 

csökkentésében. A lejárt szavatossá-
gú gyógyszerek általuk kezdeménye-
zett gyűjtési kampánya március 15-én 
elkezdődött Szatmárnémetiben és a 
megye környező városaiban. „Felke-
restem Maurer Ancát, aki megkérdez-
te a nyilvántartásban szereplő patiká-
kat, hogy részt vennének-e ebben a 
kampányban. Számunkra fontos volt, 
hogy minden Szatmár megyei város-
ban legyen egy gyűjtési pont, illetve 
Szatmárnémetiben minél több” – 
mondta lapunknak Békéssy Erzsébet, 
az egyesület elnöke.

Kicsi konténereket és plakátokat he-
lyeztek el összesen kilenc patikában, 
ahol a lakosok leadhatják a lejárt sza-
vatosságú orvosságokat. Bretan Liviu, 
a szatmári Panax gyógyszertár patiku-
sa a Krónika megkeresésére kiejtette, a 
tavalyi évhez képest – amikor szintén 
kampány zajlott – növényi eredetű 
gyógyszereket, sprayeket, étrend-ki-
egészítőket, illetve pszichotróp (ideg 
vagy elmeállapotra ható) anyagokat 

nem vehetnek át. Listát vezetnek az or-
vosságok típusáról és mennyiségéről, 
majd az egy hónapos gyűjtés végén, 
április 15. után a Biopack cég átveszi a 
hulladékot, melyet égetés céljából Te-
mesvárra szállít.

Békéssy Erzsébet környezetvédel-
mi szakember tájékoztatása szerint 
tavaly szervezték meg az első gyűj-
tést. „Tavaly még a Szatmár Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökség 
vezetőjeként kezdeményeztem ezt 
az akciót. Akkor 123 kilogrammnyi 
gyógyszer gyűlt össze. Nagy volt az 
érdeklődés, az emberek megjegyez-
ték és március előtt kérdezték, hogy 
lesz-e még? Az idei kampány végén 
készítünk egy értékelést, hogy össze-
hasonlítást végezzünk” – mutatott rá 
az Élet Fája Egyesület elnöke. Hozzá-
tette, szerintük elég évente egyszer 
kezdeményezni a gyűjtést, hogy a 
szatmári lakosok megszabaduljanak 
a veszélyes gyógyszerektől, és ezáltal 
a környezetet is kíméljék.

SZATMÁR MEGYE: PATIKÁKBAN BESZOLGÁLTATHATÓ A LEJÁRT SZAVATOSSÁGÚ ORVOSSÁG 

Gyűjtik a lejárt gyógyszert
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Szatmárnémeti patikákban is kihelyezték a konténereket és plakátokat

Az AUR ideje

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) azt a taktikát 
járatja most csúcsra, amellyel eddigi sikereit is elérte: 
empátiát mímelve használja ki a fősodor politikusai és 
médiája által lenézett, semmibe vett elégedetlenek, dü-
hösek érzelmeit. Mivel a párt egyelőre nem rendelkezik 
jól kiépített országos hálózattal, a hűséges harci kutyákat, 
a fociultrákat vetette be a járványügyi korlátozások ellen 
meghirdetett tüntetéseken. George Simion társelnök is eb-
ből a körből érkezett a politikába. A román nemzeti tizen-
egy radikális szurkolói tömörülésének egyik vezéreként 
nemcsak egy-egy válogatott mérkőzés erejéig tudja közös 
fellépésre bírni a különböző klubcsapatok – egyébként 
egymással háborúban álló – ultráit, hanem utcai meg-
mozdulásokra is. Bukarestben és néhány nagyvárosban a 
csendőrökkel, rendőrökkel folytatott összetűzéseket igazi 
szakmai kihívásnak tekintő futballhuligánok kitettek ma-
gukért, s hőbörgésük még nem ért véget.

Simionék célba értek: róluk szólnak a hírek, ők a rossz
fi úk, a szélsőségesek, idegengyűlölők és antiszemiták. 
Zene ez füleiknek, hiszen pontosan erre a szerepre vágytak. 
Mártírok lettek. A „diktatórikus, románellenes, elitista” bu-
karesti hatalom áldozatai ők, akárcsak azok a kiszolgálta-
tott „egyszerű emberek”, akik nevében fellépnek. Minden 
politikusi nyilatkozat, minden olyan kioktató hangvételű 
tudósítás, amely az AUR-t a sötét oldal és a rejtélyes ösz-
szeesküvők formációjaként igyekszik bemutatni, közvetett 
módon erősíti Simionékat. Ez nem azt jelenti, hogy haté-
konyabb lenne egyszerűen elhallgatni, szó nélkül hagyni 
ezt a szélsőséges társaságot. Csak a helyén kellene kezel-
ni. Agresszióba torkolló tüntetések Európa-szerte voltak, 
vannak és lesznek a járvány miatti korlátozások ellen. A 
kontinens nyugati felében is az ilyen jellegű megmozdu-
lások élharcosai közé tartoznak a fociultrák, a különböző 
radikális csoportosulások, pártok. De ott mellékszereplők 
a randalírozók és felbujtóik.

Hogy nálunk mégis miért tudja az AUR alakítani a poli-
tikai napirendet? Mert a hatalmon lévők kommunikációs 
analfabéták. Az utóbbi egy évben emlékeznek egyetlen 
olyan interjúra, sajtótájékoztatóra, nyilvános megjelenés-
re, amelyen Klaus Iohannis államfő vagy az épp aktuális 
miniszterelnök megfelelő együttérzéssel beszélt a pandé-
mia miatti korlátozások, a brutálisan megváltozott min-
dennapi élet okozta drámáról? Esetleg egy legalább hite-
lesnek hangzó járványkezelő stratégiáról? A koronavírus 
utáni kilábalásról? A reményről? Ehelyett egy éve hallgat-
juk a félelemkeltést, a kórházi kapacitások véges voltát, 
a büntetésekkel való fenyegetéseket, az óránként változó 
döntéseket.

Egy friss felmérés szerint a megkérdezettek nyolcvan szá-
zaléka úgy ítéli meg, hogy rossz irányba haladnak a dolgok 
Romániában. Az államfőről a nyilatkozók alig huszonnégy 
százaléka van jó véleménnyel, a kormány bizalmi indexe 
ennél is rosszabb, húszszázalékos, a parlamenttel kilenc-
százaléknyi megkérdezett elégedett. A közvélemény-kuta-
tásban résztvevők több mint fele rossz véleménnyel van a 
rendőrségről és a kórházakról. Közülük is sokan vannak a 
most tüntetők között. Itt tart a járvány sújtotta Románia. Mi 
ez, ha nem AUR-nak való vidék? 
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 » BÍRÓ BLANKA

Május végén, június elején orszá-
gos szinten visszatérhetnének a 

diákok az iskolapadokba, ha néhány 
feltétel teljesül – nyilatkozta Sorin 
Cîmpeanu oktatási miniszter. „Az 
oltási kampány jól halad, mostaná-
ig 150 ezer tanügyi alkalmazott már 
megkapta a vakcinát, május végéig 
számuk még növekszik, jóval meg 
fogja haladni az 50 százalékot. Ez 
az egyik tényező, amely alapján az 
oktatási minisztérium javasolni fog-
ja az iskolák újranyitását országos 
szinten, a fertőzöttségi rátától füg-
getlenül” – jelentette ki Cîmpeanu a 
Digi24 hírtelevízió kedd esti műsorá-
ban. Hozzátette, még további három 

feltételnek teljesülnie kell az újranyi-
táshoz: a non invazív tesztek biztosí-
tása az iskolákban a tanulók teszte-
lésére, a megfelelő óvintézkedések 
betartása és a koronavírusos esetek 
csökkenő tendenciája. Az érettségire 
és a 8. osztályosok képességfelmérő-
jére is az eredeti menetrendben meg-
határozott időszakban kerül sor, és 
a végzős osztályok számára a tanév 
szerkezete sem módosul „Az ápri-
lisi egy hónapos vakációval megnő 
annak az esélye, hogy május végén, 
június elején minden tanuló vissza-
térjen az iskolapadokba. Ez pedig na-
gyon jó lenne” – mondta tárcavezető.

A tavaszi egy hónapos nagyvaká-
ció akkor éri meg, ha ennek hatására 
valóban csökkennek a fertőzésszá-

mok, és május–júniusban a gyere-
kek már személyesen vehetnek részt 
az órákon – szögezte le Kiss Imre 
Kovászna megyei főtanfelügyelő 
tegnapi sajtótájékoztatóján. Meglá-
tása szerint az óvodákban nem volt 
olyan mértékben indokolt a vaká-
ció, ám ez kivédhető azzal, hogy az 
óvodák-napközik a közegészségügyi 
igazgatóságok engedélyével vakáci-
ós programmal április folyamán is 
működhetnek, elláthatják a gyere-
kek felügyeletét. Arra számítanak, 
hogy az áprilisi egy hónapos vaká-
ció során több szülő vidéken is él 
majd ezzel a lehetőséggel. Minden 
tanintézet saját programot készít 
a vakáció alatti felügyeletre, erről 
tájékoztatják a szülőket. Kiss Imre 

elmondta, a pótlóórákra minden 
diák személyesen bejárhat a vakáció 
alatt is, minden tanintézet eldönti 
a pótlások programját. Felhívta a 
fi gyelmet, a módosított tanévszer-
kezetben gondot jelent, hogy fedi 
egymást a nyolcadikosok képesség-
vizsgája, valamint a többi évfolyam 
számára a tanév utolsó hete. Az 
utolsó hét általában nagyon zsúfolt, 
akkor vannak a lezárások, a bukásra 
álló diákokat újra meghallgatják, ám 
ezt ellehetetleníti, ha a pedagógusok 
a képességvizsgán felügyelnek, vagy 
éppen a dolgozatokat javítják. Kiss 
Imre úgy véli, ezt át kell gondolni, 
és nem tartja kizártnak, hogy még 
módosítani fogja a minisztérium a 
tanévszerkezetet.

Május végén, június elején visszaülhetnének a diákok az iskolapadokba

 » Az áprilisi 
egy hónapos va-
kációval megnő 
annak az esélye, 
hogy május vé-
gén, június elején 
minden tanuló 
visszatérjen az 
iskolapadokba.




