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Az oltáskampány hiányosságai
É

rdeklődéssel olvastam Ba-

rabási Albert László világ-

hírű tudósunk okfejtéseit a 

koronavírus-járványról. Csupán 

egy dolgot nem értettem. Azaz 

értettem, de lehet, hogy mégsem. 

Egyebek mellett néhány elma-

rasztaló szót is ejtett a székelyek 

alacsony átoltottságáról, amit 

valamiféle buta hozzáállásnak 

(is) tulajdonít. Ez pedig nagyon 

kiábrándította... Lehet, hogy van 

benne valami. De szerintem ennek 

az okai sokkal prózaibbak. Neki 

mint Csíkkarcfalva szülöttének 

lehetne némi rálátása a falvain-

kon élő emberek hétköznapjaira. 

Egészen biztos, hogy a karcfalvi, 

jenőfalvi, domokosi, madarasi 

stb., ötven-hatvan fölötti nénik és 

bácsik nem fognak buszra vagy 

vonatra ülni azért, hogy egy oltás 

kedvéért eltöltsenek majdnem 

egy egész napot s beutazzanak 

a csíkszeredai Közüzemeknél 

berendezett oltóponthoz. De a 

kászoniak, verebesiek, menasági-

ak, egerszékiek stb. sem fognak 

bebumlizni a Zsögödfürdőn lévő 

vakcinációs egységhez. Nem, ez 

az egész oltási ügy kezdetektől 

fogva rosszul volt megszervezve 

ezekkel a központokkal. Nemcsak 

Székelyföldön, hanem Kárpát-me-

dence-szerte. Ha a háziorvosok be 

tudják adni az influenza (himlő, 

kanyaró, pestis, kolera stb.) elleni 

oltást és sok mást, akkor a koro-

navírus ellenit is be tudták volna 

adni azoknak az embereknek, akik 

egy évben egyszer vagy egyszer 

sem járnak a város felé, de a helyi 

rendelőkben gyakran megfor-

dulnak. (Ezen a háziorvosok fel 

fognak háborodni, hogy még mit 

nem, de most nincs kedvem vitá-

ra.) S akkor még nem is szóltunk a 

sok autózás, stoppolás, buszozás, 

traktorozás ökológiai lábnyoma-

iról… Persze, lehetnének (avagy 

lehettek volna) ilyen-olyan efemer 

megoldások is. Akik kitalálták a 

három oltópont koncentrációját 

Csíkszeredába, gondolhattak vol-

na legalább 1 (egy) darab, falvakat 

járó mobil oltóegységre, vagy 

megszervezhették volna falvan-

ként a csoportos bebuszoztatást a 

megyeközpontba. És így tovább.

Ferenczes István

e-mailben: uzenet@szekelyhon.rosms-ben: 0726–720418
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidítve, szerkesztve, 
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Véleményét elküldheti: 

Én már 20 éve nem voltam orvos-

nál, de most meglepődtem a nagy 

változáson. Ugyanis haza kellett 

hoznom a beteg lányomat, aki Bu-

karest mellé ment férjhez, és több 

mint három éve megbetegedett. Ott 

nem tudták meggyógyítani, ezért 

itthon próbáltam kezeltetni. Itthon 

még nagyobbat csalódtam, mert 

nem léteznek már a régi szív-lélek 

orvosok, akiknek ha gondjuk volt 

valamelyik beteggel, kikérték 

kollégájuk véleményét is. Azok-

nak még a szavuk is gyógyított. 

Kérdezem magamtól, hol rontottam 

el? Ugyanis a mostani egészség-

ügyi gárdát mi neveltük fel. Lehet, 

hogy jó kiképzésben részesültek, 

de a hozzáállásuk nem a legmeg-

felelőbb, tisztelet a kivételnek. Hét 

évig voltam az egészségügyi iskola 

nevelőnője, de azok a káderek is már 

nyugdíjasok. Csodálkozom, hogy az 

orvosi egyetemen nem vezetnek be 

modortani órákat, mivel sokan nem 

tudják átérezni a beteg állapotát. 

Nagyon megalázónak éreztem, ami-

kor a székelyudvarhelyi poliklinikán 

ajtóról ajtóra jártam szakorvost 

keresni a súlyosan beteg lányommal. 

A belgyógyászati rendelő orvosnője 

nyersen felelősségre vont, hogy 

azt hiszem, ha Bukarestben nem 

gyógyították meg, akkor itthon 

meg fogják? Mondtam, hogy azért 

hoztam haza, mert bíztam az itteni 

orvosokban, és reméltem, hogy 

itthon meggyógyítják, ugyanis ő itt 

született, itt is nőtt fel, és joga len-

ne, hogy itthon kezeljék, de még a 

Bukarestben kötött biztosítását sem 

fogadták el. Az asszisztensnők sok 

esetben még nagyobb urak, mint az 

orvosok, tisztelet a kivételnek. Az 

egyik úgy bevágta a rendelő ajtaját 

mögöttünk, mert újra kellett kötözze 

a lányom lábát, hogy mindketten 

összerezzentünk a folyosón. Csodál-

kozom, hogy az orvos megengedi 

ezt a viselkedést. Én csak azért 

imádkozom, hogy ne legyek beteg, 

mert nem szeretnék ilyen káderek 

keze közé kerülni. A bőrgyógyász 

doktornőben is csalódtam, mert neki 

csak fizettem, de eredmény nélkül. 

Viszont az asszisztensnői emberi 

módon viselkedtek velem, köszönet 

nekik ezért.

Simon Magdolna

A csíkszeredai autós forgalom 

visszásságairól olvashatók 

György Béla Zsoltnak tisztelettel és 

szomorúsággal aláírt sorai a lapban. 

A visszaemlékező soraiból kitűnik, 

hogy szinte semmilyen építő, szak-

véleményező javaslata nem – vagy 

nem úgy – valósult meg, legyen szó 

az utcák forgalmának egyirányúsítá-

sáról, utcarész lezárásáról, gyalogát-

járókról, javítási munkálatokról stb.. 

Akkor, akárcsak most is, kikérték 

szakemberek, lakók stb. véleményét, 

s azután a városvezetés úgy vitelezte 

ki a különböző forgalmi megoldáso-

kat, ahogy éppen akarta, gondolta. 

A még működő – most pedig teljesen 

zárlatos – közlekedésben, különösen 

a központban, a legtöbb utca forgal-

mát egyirányúsították (Temesvári 

sgt. eleje, Petőfi, N. Bălcescu, M. 

Sadoveanu, Piac, Kőrösi Cs. S., M. 

Eminescu, G. Sándor stb.). Most 

pedig egyeseket vissza szeretnének 

alakítani eredeti formájukba, vagyis 

kétirányúvá tenni. Mindenesetre 

amikor visszaállítják a kétirányú 

forgalmat valamelyik utcában, gon-

doskodni kell – lehetőleg még előtte 

–, hogy a felszámolandó parkolók he-

lyébe hozzanak létre másokat a város 

területén. Egyébként a városvezetés 

senkivel szemben nem kell felelős-

séget vállaljon, elszámoljon. Csak 

költekeznek észszerűtlenül akkor, 

amikor az elég szűk keretes büdzsé 

alapjait sok egyébre is el lehetne 

költeni. Talán még ma is érvényesül 

a mondás, miszerint a lakó szavaz-

zon, fizesse be az adóját, és fogja 

be a ...ját. Mi – városvezetők – majd 

elintézzük a város sorsát, elköltjük a 

kiutalt közpénzt!

Köz-ügyes

A városi oltóközpontokhoz nem 

egyszerű eljutni a távolabbi 

településekről

▴  F OT Ó : V E R E S N Á N D O R

Hol rontottam el? Ismét a csíkszeredai forgalomról

A csíkszeredai forgalom egyre sűrűbb ▴  F OT Ó : P I N T I  AT T I L A

Ingyenes 
szűrővizsgálat
A férfiaknál a második 

leggyakoribb daganattípus 

a prosztatarák. A korán felfe-

dezett prosztatadaganatok jó 

eséllyel gyógyíthatók, ezért 

fontos az időben elvégzett 

szűrővizsgálat. Az urológus-

nál zajló klinikai vizsgálat 

kiegészítője vagy megelőzője 

is lehet a PSA (prosztata 

specifikus antigen) labor-

vizsgálat, amely kimutathat-

ja a veszélyeztetettséget. 

Csatlakozva a férfiegészség 

hónapjához a Csíkszeredai 

Megyei Sürgősségi Kórház 

ebben a hónapban, novem-

ber 30-áig minden 45 év 

feletti bennfekvő férfi beteg 

számára ingyenesen elvégzi a 

PSA-vizsgálatot.

Újabb kiadvánnyal 
jelentkeznek
Hargita megye oktatási intéz-

ményei – nevelés és kultu-

rális örökség a címe annak a 

könyvnek, amely már a nyom-

dában van, és események, 

adatok, képek, leírások, véle-

mények gyűjteménye lesz. A 

szerkesztőségünket felkereső 

Bartolf Hedwig kiadványko-

ordinátor szerint a december-

ben elérhetővé váló kiadvány-

ban fellelhető információk a 

mai Hargita megyei oktatás 

helyzetét tükrözik. „Elolvasva 

vagy böngészve megtudhat-

ják, mekkora jelentősége 

van az iskolának a telepü-

lés, a diákok, a tanárok és 

a szülők életében. Az iskola 

mindig szükségszerűség volt, 

szerepe évről évre, évtized-

ről évtizedre és évszázadról 

évszázadra nőtt. A tanintéz-

mények író és szerkesztő 

csapatai és a Hargita Megyei 

Tanfelügyelőség koordináló 

csoportja a rendelkezésre 

álló meghatározott időn belül 

megpróbált áttekintést ké-

szíteni a megye oktatásáról. 

A tanintézményektől kapott 

bemutatóanyagokat adott 

esetben átdolgoztuk, így a 

könyv összefüggő és egyér-

telmű nyelvezetű lesz. Hasz-

nos tudnivalókat találunk 

benne nemcsak az épületek 

állapotáról és számáról, de a 

gyerekekről is, akik benépe-

sítik, tisztelik, ihletik és éle-

tet varázsolnak beléjük. Ezt 

a könyvet 137 tanintézmény 

készítette el, tanfelügyelők, 

igazgatók és tanárok szíves 

közreműködésével” – fogal-

mazott a kiadvány irányítója.

• R ÖV I D E N 

Köszönetet mondanak
A kiadvány Hargita Megye 

Tanácsa, Hargita Megye 

Tanfelügyelősége és a Se-

renitas Egyesület támoga-

tásával készült. (x)
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