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Több mint egy hónapja, hogy 
Gyergyószentmiklós ön-
kormányzatának alegy-

sége átvette az E-Startól a 
távhőszolgáltatást, és bár folya-
matot biztosít ennek, a fogyasz-
tói panaszok nem szűntek meg. 
Legtöbben a meleg víz minősé-
gével kapcsolatban zúgolódnak, 
de egyesek a fűtőtestekből ára-
dó túlságos meleget vagy éppen 

a meleg hiányát kifogásolják. 
Az említettek akár egyetlen 
tömbház közösségének prob-
lémái is lehetnek egyszerre – 
mutatott rá a nyílt napon Erős 
János, a Gyergyószentmiklósi 
Helyi Hőszolgáltató Közmű ve-
zetője. Mint a megjelent érdek-
lődőknek mondta, a vízszintes 
elosztású hálózatok kiépítése-
kor, vagy a régi fűtőtestek ki-
cserélésekor adódhatott, hogy 
a lakásokba nem megfelelő mé-
retű/hatékonyságú fűtőtesteket 
szereltek, így az egyes emele-
teken ugyanolyan fűtési körül-
mények mellett eltérő a hőfok. 

Ezen a szolgáltató nem tud 
változtatni. A meleg víz hőfo-
kán viszont igen, ami csak ak-
kor változik, ha megtörténik 
a lépcsőházi modulok szervi-
zelése, azaz, ha sikerül kita-
karítani bizonyos elemeket a 
lerakódástól – mondta Erős Já-
nos. Mint részletezte, az elmúlt 
időszakban megtörtént a modu-
lok felmérése, és kiderült, több-
ségükre ráfér a karbantartás. 
Ugyanígy a központi kazán-
ház egyes berendezéseire is. 
Hét éve működik ez a fűtéshá-
lózat Gyergyószentmiklóson, 
és az azóta eltelt időben csak 

kisebb javítások voltak, amik-
kel lakossági hibabejelentése-
ket orvosoltak, de általános, 
amit egyébként kétévente kelle-
ne végezni, nem volt – mondta a 
közmű vezetője. Hozzátette, ah-
hoz, hogy a halasztást nem tű-
rő karbantartási munkálatokat 
szakszerűen végezhesse el a 
vállalat, munkatársai számá-
ra képzéseket szerveznek. Ez 
viszont nem fogja lerövidíteni 
a hőcserélők szervizelésének 
idejét, ami beletelhet egy évbe 
is – hangsúlyozta. Ugyanakkor 
hozzátette, ha egy lépcsőházból 
általános problémát jeleznek 

a lakók, azt orvosolni fogják. 
„A lakók meg kellene értsék, 
szükséges, hogy tájékoztas-
sák egymást, és problémájukat 
jelentsék a szolgáltatónak” – 
mondta. A fogyasztók panasza-
inak orvoslása, a szolgáltatóval 
való hatékonyabb kapcsolattar-
tás és a szolgáltatás törvény 
szerinti biztosítása miatt is ki-
emelten fontosnak tartja a lakó-
szövetségek megalakulását. A 
már létező lakótársulások kép-
viselőivel a közeljövőben beszél-
getést tervez a távhőszolgáltató 
vezetője. 

PETHŐ MELÁNIA

Nyílt nap a távhőszolgáltató vállalatnál

Tudatni kell a panaszokat

A fűtésszolgáltatás működése nem valamilyen zárt, titkolt folyamat
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Tájékoztatás, illetve a 

fogyasztói panaszok 

meghallgatásának cél-

jával tartott nyílt na-

pot csütörtökön a 

gyergyószentmiklósi 

távhőszolgáltató válla-

lat a Temető utcai ka-

zánházaknál. A beszél-

getésekből kiderült: a 

fűtéshálózat berende-

zéseinek szakszerű, ál-

talános karbantartás-

ára van szükség ah-

hoz, hogy a szolgálta-

tások minőségével elé-

gedettek legyenek a 

fogyasztók.

Hargita megyében is egy-
re nagyobb gondot okoz, hogy 
a tervezett árcsökkentés miatt 
fokozatosan tűnnek el az olcsó 
orvosságok a patikák polcairól. 
A krónikus betegek a legérin-
tettebbek.

Egyre nagyobb gondot okoz 
országos szinten,  hogy a 
gyógyszertárak polcairól fo-
lyamatosan tűnnek el az ol-
csó orvosságok annak nyomán, 
hogy az egészségügyi minisz-

térium még év elején közölte, 
hónapokon belül átlagosan 35 
százalékkal csökkentik a ké-
szítmények árait. Az intézkedés 
miatt a külföldi gyógyszertár-
tó vállalatoknak egyszerűen 
nem éri meg Romániában for-
galmazni az olcsóbb orvossá-
gait, mivel külföldön többszörös 
áron értékesíthetik azokat – 
mutatott rá Melles Melinda, a 
Hargita Megyei Gyógyszerész-
kamara elnöke.

A szakember kifejtette, már 
jelenleg is nagy mértékű gyógy-
szerhiány alakult ki a Hargita 
megyei patikákban: hiánycikk 
például a cukorbetegek szá-
mára elengedhetetlen inzu-
lin, a rákos megbetegedéseket 
kezelő orvosságok, bizonyos 
epilepsziára, illetve idegbe-
tegségekre használatos ké-
szítmények. Hozzátette, noha 
egyes orvosságokat lehet más 
gyógyszerekkel is helyettesí-
teni, százával vannak betegek, 
akikre nézve nem a megfele-
lő hatást váltja ki egy másik 
gyógyszer. „Sokan már kül-
földről kell beszerezzék a meg-
felelő orvosságaikat. De mivel 
ott nem adnak romániai orvos 
receptjére gyógyszereket, töb-
ben is külföldi ismerőseik ál-
tal, kerülőutakon szerzik be a 
szükséges készítményeket” – 
magyarázta Melles Melinda. 
Mint mondta, egyre nehezebb 
a krónikus betegnek, ezzel az 

intézkedéssel az egészségügyi 
minisztérium ellehetetleníti az 
érintettek helyzetét.

Bebizonyosodni látszik te-
hát a szakemberek meglátá-
sa, akik szerint a kormány 
lejárt szabadalmú gyógysze-
rekre vonatkozó árcsökkentő 
intézkedése éppen a pácien-
seket fogja negatívan érinte-
ni. A gyártóknak ugyanis már 
nem lesz kifizetődő Romániá-
ban forgalmazni termékeiket, 
ezért az olcsó gyógyszerek 
el fognak tűnni a polcokról. 
Laurenţiu Mihai, a generikus-
gyógyszer-gyártókat tömörí-
tő egyesület elnöke nemrég 
rámutatott: akár száz orvos-
ság is eltűnhet a piacról olyan 
körülmények között, hogy az 
elmúlt években csaknem két-
ezer olcsó készítmény jutott 
erre a sorsra, helyettük mos-
tanra a drágább gyógyszerek 
maradtak.

MOLNÁR RAJMOND

Nehéz helyzetben a betegek

Külföldön is nehéz hozzájutni 

Az Ebihoreanul.ro hírportálnak egy Bihar megyei édesanya arról 
számolt be: kisfiának bizonyos fajta nyugtatót írtak fel, amely 
nélkül a gyermeknek fulladásos rohamai vannak, és alvászavarral 
küszködik. A 30 tablettát tartalmazó doboz 6 lejbe került, két-
három hónapja azonban már a város egyik patikájában sem lehet 
megvásárolni. Férje Magyarországon próbálta beszerezni az or-
vosságot, de nem járt sikerrel, mivel csak helybéli orvos által felírt 
recepttel lehet kiváltani a készítményt. Végül az interneten, egy 
magánszemélytől vásárolták meg a gyógyszert, az ilyen eljárás 
törvényessége azonban megkérdőjelezhető.

Természetesen bulival kez-
dődik ma este a 13. alkalom-
mal megszervezett Remetei 
Ifjúsági Napok, szombaton és 
vasárnap pedig, a remények 
szerint, az egész falut „felfor-

gatják” a fiatalok. Szombaton 
már kora reggel, 6 órától indul 
a játék a kincskereséssel, a 
nap folyamán pedig lesz bubo-
rékfoci, rajzverseny, pókerest, 
éjjeli bújócska és beerpong 

viadal is. Vasárnap kulturá-
lisabb jellegűvé válik az ese-
ménysor. 11 órakor kezdődik 
az ifjúsági szentmise és ezt 
követ i  a  néptáncta lá lkozó .  
Az estét a Hargita Nemzeti 

Székely Népi Együttes Ludas 
Matyi című táncjátéka és film-
vetítés zárja. A részletes prog-
ram megtalálható a Remetei 
Ifjúsági Szervezet Facebook-
oldalán.

Remetei ifjak hétvégéje

Erdélyi Napló-
lapszemle
Mikor beszélhet a beteg 
magyarul? címmel foglal-
ja össze az Erdélyi Napló a 
parlamentben megszavazott 
anyanyelvhasználati törvény 
alkalmazási lehetőségeit az 
egészségügyben. A lapban 
megszólaló politikusok és 
szakorvosok egyaránt szkep-
tikusak az új jogszabály alkal-
mazását illetően. Korodi Atti-
la RMDSZ-képviselő szerint a 
gyakorlatba ültetés a kidolgo-
zandó alkalmazási módszer-
tanon, illetve az önkormány-
zati jó példákon múlik. A té-
mához kapcsolódó vezércikk 
szerzője ugyanakkor azt látja, 
hogy Székelyföldet leszámít-
va Erdély vegyes lakosságú 
vidékein az egészségügyben 
csak ott használják a magyar 
nyelvet, ahol elvétve akad 
egy-egy magyar orvos. És ez 
a jövőben sem fog változ-
ni. A helyhatósági intézmé-
nyek működését szabályozó 
törvény azon passzusát sem 
lehet alkalmazni, amely előír-
ja, hogy magyarul is beszélő 
munkavállalókat alkalmazza-
nak a polgármesteri hivata-
lok. A lap Szélrózsa rovata 
malájföldi riportot közöl a 
nagy világvallások – közöttük 
a kereszténység – békés egy-
más mellett éléséről. 




