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Összeállt a költségvetés, 
aminek elfogadását hol-
napi ülésén tűzte napi-

rendre Gyergyócsomafalva 
önkormányzata. A beruhá-
zási tételeket Márton László 
Szilárd polgármester ismertet-
te lapunkkal. Mint elmondta, 
egyik fontos projekt, amit idén 
elkezdenek Csomafalván, az 
a megyei út mentén a járda ki-
alakítása lesz. A több mint 1 
millió lej értékű beruházást a 
megyei tanáccsal közösen való-
sítják meg. Az út egyik oldalán, 
a falu teljes hosszában járóla-
pokat tesznek le, a másik olda-
lon egyelőre csak 100 méteren, 
az óvoda előtti szakaszon épí-
tenek járdát. „A lakók már 2016 
májusában aláírásokat gyűjtöt-
tek, kérték, hogy legyen járda, 
mert nagyon veszélyes a gyalo-
gosforgalom” – jegyezte meg a 
polgármester, hozzátéve, a köz-
ségvezetés számára prioritás, 
hogy növeljék a közbiztonsá-
got a településen. Erre irányuló 
lépés a közvilágítás moderni-
zálása is, amire pályázati úton 
nyertek pénzt. A tervek szerint 
idén nemcsak nekilátnak, de be 
is fejezik a ledes lámpatestek 
felszerelését a település min-
den szegletében.

Óvoda épül, tájházat alakítanak ki 

Szintén pályázati pénzből, 
a Leader-program keretében 
újítják fel a szociális központ 
melletti régi faépületet, amit 
tájházként fognak működtetni 
a jövőben. Ide költöztetik az is-
kola kezelésében lévő népraj-
zi múzeum gyűjteményét, és a 
tájházban helyük lesz továbbá 
azoknak a kézműves munkák-
nak is, amelyek a szociális köz-
pontban zajló tevékenységeken 
készülnek.

Csomafalvának nyertes pá-
lyázata van egy óvoda építésé-
re is, és bár még kérdéses, hogy 
milyen úton sikerül a nagy ösz-
szegű önrészt mellérendelni, 
a kivitelezési munkálatoknak 
még idén nekilátnak – jelen-
ti ki a polgármester. Szászfa-
luban épül az új tanintézet, a 
Szilágyi iskola melletti önkor-
mányzati telekre. Azért van rá 
szükség, mert a korábban fel-
újított Fa- és Szilágyi iskolák-
ban a jövőben nem működhet 
óvodai oktatás – magyarázza 
Márton László Szilárd. Hoz-
záteszi, idénről elmarad a böl-
csődeépítés, lévén, hogy ez a 
korábbi terv nem kapott finan-
szírozást. „Nem mondunk le a 

bölcsődeépítésről, keressük to-
vább a lehetőségeket” – jelenti 
ki a polgármester.

További fejlesztési tervek

Tervekről és olyan nyertes 
pályázatokról is beszámolt 
Márton László Szilárd, ame-
lyeknek kivitelezéséhez idén 
nem fognak tudni nekilátni. 
Ilyen például a szennyvízháló-
zat fejlesztésére nyert pályázat, 
aminek köszönhetően három 
átemelőszivattyúval fogják bő-
víteni a meglévő rendszert, il-
letve olyan turisztikai zónákba 
építik tovább a hálózatot, ame-
lyek az új rendezési terv sze-
rint belterületekké minősültek. 
Megoldásra váró feladat továb-
bá a Veresvirág sípálya felé ve-

zető út teljes felújítását. Mintegy 
1,2 kilométernyi aszfaltra van 
szükség ahhoz, hogy az út tel-
jes hosszában egységesen jár-
ható legyen. A 600-700 ezer lejre 
becsült beruházásról a megyei 
tanáccsal folynak az egyezte-
tések – mondta a polgármester.

Helyszíni terepszemle

A megyei tanács munkaközös-
ségének többsége a helyszínen 
szembesülhetett a csomafalvi 
helyzettel, ismerhette meg a fej-
lesztési elképzeléseket; a hiva-
tal több mint 160 alkalmazottja 
tartott terepszemlét kedden a 
településen. „Minden évben ki-
választunk egy települést, ahol 
szívesen fogadnak, és elme-
gyünk, hogy a hivatalban lévő 

kollégák megismerjék a külön-
böző lehetőségeket, kihíváso-
kat, problémákat” – ismertette 
a nem szokványos látogatás cél-
ját Borboly Csaba megyei ta-
nácselnök. A megyei hivatal 
alkalmazottjai Csomafalván 
feltérképezték a helyi kézmű-
vesség és néphagyományok te-
rületét, a község turisztikai 
kínálatát, a Veresvirág-sípálya 
felé vezető út állapotát, meglá-
togatták Domokos Árpád állat-
farmját. „Az volt a kérésünk a 
polgármester úr felé, hogy min-
den olyan dolgot mutasson meg 
nekünk, ami Csomafalva veze-
tésének fontos. Az év folyamán 
ezekről mind pozitív döntés fog 
születni” – mondta lapunknak 
Borboly Csaba.

PETHŐ MELÁNIA

Jelentősen nő az orvosok és 
asszisztensek fizetése márci-
ustól. Az egészségügyi minisz-
ter bejelentése szerint 70-től 
173 százalékig terjed a tervezett 
béremelés mértéke, így szakág-
tól függően akár havi 4000 eurót 
is kereshetnek egyes orvosok. 
Az orvosi kollégium Hargita me-
gyei vezetője szerint az intézke-
dés az elvándorlás és a hálapénz 
megszűnését eredményez-
heti, ám a bérek tekintetében 
a háziorvosi hálózat mélyre-
pülése tovább folytatódik, ha 
esetükben nem korrigálják a 
finanszírozásnövelés mértékét.

A 2022-re tervezett béreme-
léseket már idén, március 
elsejétől bevezetik az egész-
ségügyben: az orvosok és asz-
szisztensek alapfizetése a 
januárihoz képest 70-től 173 
százalékig terjedő mértékben 
nő majd – jelentette be sajtótá-
jékoztatón Sorina Pintea egész-
ségügyi miniszter. „Tehát egy 
főorvosnak, akinek 2017 de-
cemberében 3939, januárban 
pedig 4108 lej volt az alapfizeté-
se, márciusban 9106 lej lesz. Ez 
a nettó fizetés nem tartalmazza 
az ügyeletekért és a munkakö-
rülményekért járó pótlékokat, 

amelyek megduplázhatják a 
bért” – részletezte az intézke-
dést a tárcavezető. 

Legnagyobb mértékben a tör-
vényszéki orvosok, illetve a 
kórszövettanász orvosok fize-
tése nő majd, a mintegy 71 szá-
zalékos növelés eredményeként 
elérheti a havi bruttó 4000 eu-
rót. Az egészségügyi miniszter 
szerint a felsőfokú végzettség-
gel rendelkező asszisztensek 

decemberhez képest 1200 lej-
jel többet, azaz nagyjából 3000 
lejt vihetnek majd haza márci-
ustól. Ez az összeg szintén nem 
tartalmazza a különböző pótlé-
kokat. Sorina Pintea bejelentése 
szerint legnagyobb mértékben a 
rezidens orvosok bruttó alapbé-
re nő márciustól: egy elsőéves 
rezidens esetében ez jelenleg 
1985 lej, márciustól viszont 5700 
lejre nő, a rezidenciátus hatodik 

évére viszont eléri a 7900 lejt. 
A háziorvosi rendelők működ-
tetésére szánt összegek ese-
tében – noha az egészségügyi 
alapellátási rendszert az egész-
ségbiztosítási pénztár költség-
vetéséből finanszírozzák – a 
pontértéket 4,8-ról 5,82-re növe-
lik mind a páciensszám, mind 
pedig a szolgáltatások esetében 
– közölte a tárcavezető.

„Szépen hangzik”

A Hargita Megyei Orvosi Kol-
légiumnál még nem került te-
rítékre a béremelések híre, de 
a kamara elnöke, Bíró László 
háziorvos valószínűnek tartja, 
hogy az emelés mértékét meg-
felelőnek tartják orvoskollégái. 
A kérdés viszont  szerinte az, 
hogy az orvosok ezekből az ösz-
szegekből – amelyek bruttóként 
szépen hangzanak – mennyit vi-
hetnek majd haza. A béremelé-
sek várható pozitív hatásaként 
az orvoselvándorlás és a hála-
pénz megszűnését említette. 
„Nyílt titok Romániában, hogy 
sajnos ez egy nagyon működő 
dolog, aminek nem így kellene 
lennie” – fogalmazott utóbbi-
ról a megyei orvosi kollégium 

elnöke. A háziorvosként dolgo-
zó Bíró László az egészségügyi 
alapellátó rendszer szolgáltatá-
saira szánt finanszírozás növe-
lését viszont nagyon kevésnek 
tartja. Elmondta, a Háziorvosok 
Hargita Megyei Szövetsége ál-
tal készített kimutatás szerint 
– amely a megyei egészségbizto-
sítási pénztár internetes oldalán 
is megtalálható – a páciensszám 
és az elvégzett szolgáltatások 
alapján egy háziorvosi rende-
lő havonta átlagban 12 ezer lejre 
nyújt be számlát az egészség-
biztosítási pénztárhoz, de eb-
ből az összegből jó, ha mintegy 
2500 lej marad a rendelő fenn-
tartási költségeinek, illetve az 
asszisztensek bérének kifize-
tése után. Ennyi marad tehát fi-
zetésként a háziorvosnak, ami 
meg sem közelíti a kórházi fize-
téseket. Meg kellene duplázni a 
háziorvosi rendelők finanszíro-
zását ahhoz, hogy megfelelően 
nőjön a háziorvosok fizetése is 
– véli a megyei orvosi kollégium 
elnöke. Hozzáfűzte, ez a problé-
ma elég nagy szegmensét érinti 
a hazai egészségügynek, hiszen 
az orvosok harmadát a házior-
vosok alkotják.

SZÉCHELY ISTVÁN

Nyertes pályázatokból valósítják meg az idei beruházások nagy részét

Fejlesztések Csomafalván

Látogatás Domokos Árpád állatfarmján. Kiderült, kis vágóhídra lenne itt szükség

A SZERZŐ FELVÉTELE
A közvilágítás modernizálása, új óvoda építése, 

egy tájház kialakítása, aszfaltozás, járdaépítés 

– ezek a nagyobb tételek, amelyek szerepelnek 

Gyergyócsomafalva önkormányzatának idei 

fejlesztési tervei között. Az elfogadás előtt álló 

beruházási lista szerint 2,9 millió lejjel számol 

a községvezetés, amelynek egyik hangsúlyos 

tétele a járda-, egy másik az óvodaépítés.

Már márciustól emelhetik az orvosok fizetését

Visszafogottan kezelik a béremelési ígéretet az egészségügyben dolgozók
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