
A lakók segítségével térképe-
zi fel a helyi rendőrség a Szé-
kelyudvarhely közterületein 
hagyott, működésképtelen sze-
mélygépkocsikat, majd felkéri 
a tulajdonosokat elszállításuk-
ra. Idén eddig hatvan ilyen jár-
művet szállítottak el. Tavaly 
szep tembertől a polgármes-
teri hivatal megbízásából idő-
szakos ellenőrzéseket végez 
a helyi rendőrség, beazonosít-
ja a hosszabb időre közterü-
leten hagyott gépjárműveket, 
majd felszólítja a tulajdonoso-
kat eltávolításuka.

Az év eleje óta nyolcvanegy 
gépkocsitulajdonost szólítottak 
fel a közterületen hagyott jár-
művek elszállítására – tudtuk 
meg László Szabolcstól, a he-
lyi rendőrség vezetőjétől. Tegna-
pig hatvan gépjárművet távolított 
el gazdája a város közterületei-
ről, ezek egy része magánterü-
letre vagy roncstelepre került, 
néhányat pedig a kormány roncs-
programjában hasznosítottak. 
Legtöbb esetben az érintettek 
eleget tesznek a felszólításnak, 
azonban előfordul, hogy néme-
lyikük csupán pár utcával odébb, 

más helyre „rejti” autóját, így pró-
bálva kijátszani őket. Annak kö-
szönhetően, hogy a lakók egyre 
gyakrabban jelentik a gazdátlan 
kocsikat, előbb-utóbb ezeknek is 
nyomára akadnak – fűzte hozzá. 

Elmondta ugyanakkor, hogy 
aki nem tesz eleget a felszólí-
tásnak, 200 és 1000 lej közöt-
ti pénzbírságra számíthat. Idén 
egyébként harminckét alkalom-
mal büntettek. Eddig a legmaga-
sabb bírság 400 lej volt. 

Jelenleg öt elhagyott személy-
gépkocsiról tud a helyi rendőr-
ség, amelyek tulajdonosát még 
nem sikerült megtalálniuk. A 
Kuvar-negyedi három járműből 
kettőnek más megyei rendszáma 
van, ami megnehezíti a beazono-
sítást, ugyanakkor a Győzelem 
és a Haáz Rezső utcában állo-
másozók gazdái valószínűleg 
lakcímet változtattak, ezért nem 
reagáltak a felszólításra. A vo-
natkozó törvény értelmében egy 
év után tekinthető roncsnak az 
elhagyott autó: a határidő lejártá-
val közvagyonná válik, és a pol-
gármesteri hivatal elszállíttatja. 
Szerződésük van egy bontóval, 
ide kerülnek a járművek, a szál-
lítást is ők végzik, a járgány érté-
kéért cserébe. (DÓSA ILDIKÓ)

Jövő héten elkezdi a me-
zőgazdasági  támogatások 
előlegeinek folyósítását a Me-
zőgazdasági Intervenciós és 
Kifizetési Ügynökség (APIA).

Egy hete a kifizetések elő-
készítésén dolgoznak a Hargi-
ta megyei APIA alkalmazottai, 
október 16-ától pedig hozzálát-
nak az előlegek folyósításához 
is – hívta fel az érintett gaz-
dák figyelmét Haschi András. 
A megyei APIA igazgatója hoz-
zátette, idén minden sikeresen 
igénylő gazda jogosult az elő-
legre, akár végeztek nála el-
lenőrzéseket, akár nem, sőt az 
állattenyésztők is számíthat-
nak támogatásuk egy részének 
korábbi kifizetésére. A terü-
letalapú támogatások (SAPS) 
értékének 75 százalékát, az 
agrár-környezetgazdálkodási 
juttatásoknak pedig 85 száza-
lékát utalják rövidesen az érin-
tetteknek. 

Több mint egy hónap 
a folyósításra

Az intézményvezető hangsú-
lyozta, bár az előlegek utalása 
jövő héten kezdődik, a folya-
mat december elsejéig tart, te-

hát nem minden igénylő kapja 
meg már az első héten a várt 
összeget. A naponta kiküldött, 
véletlenszerűen összeállított 
listáknak megfelelően folyó-
sítják az értékeket – így akár 
öt- vagy háromezer gazda is 
kaphat pénzt egy nap. A ter-
vek szerint december elsejétől 
a támogatások teljes értékének 
kifizetése is elkezdődik, így 
az összeget valószínűleg már 
idén levehetik számláikról a jo-
gosultak. 

Olajozottan működő rendszer 

Mint megtudtuk, minden ag-
rárpolitikai időszak elején idő-
be telik, amíg az új eljárásokat 
sikerül megfelelően alkalmazni. 
A korábbi időszakban 2010-től 
működtek olajozottan a dolgok, 
a 2015-ben gyakorlatba ültetett 
új agrárpolitikai időszak újdon-
ságai – amelyben a korábbi több 
mint húsz támogatási forma he-
lyett nyolcvan körülit igényel-
hetnek a gazdák – idén már nem 
okoztak fennakadásokat: időben 
zárult a kérelmezés, és időben 
kezdődik az előlegkifizetés.

KÖMÉNY KAMILLA
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Mindez úgy történik, hogy 
a házi- vagy szakor-
vos kiállít egy beutalót 

a páciens részére, ha úgy íté-
li meg, hogy az illető egészségi 
állapotának javítása érdekében 
szükség van e kezelésekre. A 
pénztár által finanszírozott 
gyógyító eljárás egy évben 21 
napot fed le, súlyosabb betegsé-
gek esetében pedig 42-őt. Eze-
ket legfeljebb  két részletben 
lehet igénybe venni egy eszten-

dőben. A kezelések magukban 
foglalják a fizioterápiás szak-
orvosokkal való konzultációkat, 
illetve a tényleges gyógykeze-
lést. Utóbbinál egy nap alatt 
legfeljebb négy gyógyító mű-
veletet számol el a pénztár, 
amely lehet például masszázs, 
lézerterápia vagy gyógyfürdő 
– közölte érdeklődésünkre Du-
da Tihamér, a Hargita Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztár ve-
zérigazgatója.  Hozzátette, hogy 
a páciensek más megyék keze-
lőközpontjaihoz is fordulhatnak 
az orvosuk által kiadott beuta-
ló révén.

Itt is vannak várólisták

Hargita megyében a csíksze-
redai, a székelyudvarhelyi és a 

gyergyószentmiklósi kórházak-
ban találhatók ilyen kezelőbázi-
sok, illetve egy Tusnádfürdőn 
és egy a csíkszeredai Multimed 
klinikán. Ezek az intézmények 
szerződésben állnak a megyei 
egészségbiztosító pénztárral. 
Duda Tihamér rámutatott, 2017 
első felében több mint négyez-
ren vették igénybe e központok 
szolgáltatásait, többen közülük 
más megyékből érkeztek. Utób-
biak leginkább a tusnádfürdői 
kezelőközpontnál fordultak 
meg. Azt is megjegyezte, hogy 
általában egy-két hetes váró-
listával szembesül az, aki ily 
módon szeretné kezeltetni ma-
gát, ezért fontos, hogy a be-
utaló kiállítása után a páciens 
jegyeztesse elő magát az álta-
la választott kezelőközpontnál.

Szükség lenne új beruházásokra

„Hargita megyének külön-
leges adottságai vannak e 
téren, azaz a természeti fel-
tételek adottak – például van-
nak gyógyforrásai – az ilyen 
kezelőbázisok kiépítéséhez. Jó 
lenne, ha történnének ilyen jel-
legű beruházások a jövőben, 
amelyek lehetőséget biztosíta-
nának az itteni embereknek, 
hogy élvezzék e helyek jóté-
kony hatását. Ezért is kellene 
ezt minél jobban kihasznál-
ni, utána pedig mi, az egész-
ségbiztosítási pénztár részéről 
szerezhetnénk rá további fi-
nanszírozást, hogy minél töb-
ben igénybe vehessék az ott 
nyújtott szolgáltatásokat” – 
magyarázta Duda Tihamér. El-

mondta, jelenleg Borszékon is 
épül egy fizioterápiás kezelő-
bázis. „A legnagyobb gond az 
ilyen beruházásokkal, hogy 
nagyon kevés a fizioterapeuta 
szakember, mindössze kilenc 
dolgozik a megyében. Nélkü-
lük pedig a pénztár nem köthet 
szerződést a kezelőbázisok-
kal, ugyanis feltétel az ilyen 
szakemberek megléte a szó-
ban forgó intézményeknél. A 
kilenc fizioterapeuta közül hét 
a kórházaknál, kettő pedig a 
központoknál tevékenykedik” 
– magyarázta. Duda szerint 
aki ilyen beruházáson gondol-
kodik, már az orvosi egyetem 
alatt is „megfoghatja” a szóban 
forgó szakembereket.

 MOLNÁR RAJMOND

Továbbra is kevés a fizioterápiás kezelőközpont Hargita megyében

Kihasználatlan természeti adottság

Tusnádfürdői központban. Több fizioterápiás kezelőbázisra lenne igény Hargita megyében 

Habár Hargita megyé-

nek különleges termé-

szeti adottságai van-

nak, amelyek lehetővé 

tennék a különböző 

fizioterápiás kezelő-

központok kiépítését, 

a térségben alig né-

hány ilyen üzemel. A 

megyei egészségbizto-

sítási pénztár jelenleg 

két kezelőközponttal 

és három kórházzal áll 

szerződésben, ahol az 

egészségbiztosítással 

rendelkezők térítés-

mentes fizioterápiás 

kezeléseket vehetnek 

igénybe.

Elszállíttatják az elhagyott autókatFizetik az előleget

Még öt közterületen hagyott kocsiról tud a helyi rendőrség
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