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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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Fogorvosi ügyelet
A Hargita Megyei Fogorvosi Kamara értesítése szerint november 10-én, 
szombaton és 11-én, vasárnap Biró Mária fogorvos látja el a fogászati 
sürgősségi ügyeletet Csíkszeredában. A betegek mindkét nap 9 és 12 óra 
között a Kőrösi Csoma Sándor utca 7. szám alatt kereshetik fel az orvost.

Próbálkoztak, de akadályokba ütköztekKésik a hőszigetelés
23 csíkszeredai tömbház lakói várják a lehetőséget

KOVÁCS ATTILA

Annak ellenére, hogy van rá 
igény és pénz is, továbbra 
sem született döntés ar-

ról, hogy lesz-e, és ha igen, mikor 
újabb pályázati kiírás tömbházak 
hőszigetelésére a Központi Regio-
nális Fejlesztési Ügynökség (ADR 
Centru) hatáskörébe tartozó me-
gyékben. Miután Csíkszeredában 
a februári határidőig nem készült 
el a pályázatokhoz szükséges 
megvalósíthatósági tanulmányok 
jó része – az ehhez szükséges köz-
beszerzési eljárás eredménytele-
nül zárult, mert az ajánlattevők 
nem feleltek meg a feltételeknek 
– 21 tömbház nem pályázhatott 
a támogatásért. Utólag még két 
társasház számára egészült ki a 
korábban hiányosnak ítélt doku-
mentáció, így most 23 tömbház 
lakói várják a lehetőséget.

Továbbították az igényeket

A Csíkszeredai Polgármesteri 
Hivatal többször is kérte idén a Re-
gionális Fejlesztési és Közigazgatási 
Minisztériumot, illetve a Központi 
Regionális Fejlesztési Ügynöksé-
get, hogy ismételjék meg a pályá-
zati kiírást, mert a rendelkezésre 
álló összegből még bőven maradt. 
Csíkszereda polgármestere is indít-
ványozta az ügynökségnél, hogy te-
gyék lehetővé az új pályázati kiírást 
a 2014-2020-as Regionális Operatív 
Program 3.1A tengelyén belül. A 
gyulafehérvári központú ügynök-
ségtől lapunk is érdeklődött koráb-
ban a helyzetről, mint rámutattak, 
a polgármesteri hivataloktól ők azt 
kérték, hogy jelezzék, van-e szüksé-
gük új pályázati kiírásra, ugyanak-
kor pontosítsák, hogy hogyan áll-
nak a pályázatok előkészítésével, és 
milyen nagyságrendű támogatást 
igényelnének. Ugyanakkor az új ki-
írásra vonatkozó kérést és indoklást 

továbbították a Regionális Fejlesz-
tési és Közigazgatási Minisztérium-
hoz, mivel ez az egyetlen, amely új 
pályázati kiírásról dönthet a Regio-
nális Operatív Programot illetően.

Még gondolkoznak

Előrelépés azóta sem történt, 
a Központi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség legutóbbi, Nagyszeben-
ben megtartott közgyűlésén Ráduly 
Róbert Kálmán polgármester azt 
mondta, felelősöket is fognak keres-
ni, és meg kell nézni, mit tett az ügy-
nökség az új kiírás érdekében. Pénz 
még van bőven, mivel a fejlesztési 
régióhoz tartozó hat megyéből érke-
ző pályázatok a rendelkezésre álló 
összeg alig 36 százalékát födték le, 
viszont a program két év múlva lezá-
rul. Az ügyben a Regionális Fejlesz-
tési és Közigazgatási Minisztériumot 
is megkerestük, hogy mikor lehet új 
pályázati kiírásra számítani. Vála-
szukban nem ígértek semmit, csak 
azt, hogy a következő időszakban a 
szaktárca illetékesei elemezni fogják 
egy új pályázati kiírás lehetőségét a 
rendelkezésre álló pénzalapok és az 
igénylések függvényében.

N oha volt próbálkozás a sorszám-
osztó-betegirányító automata 

rendszer bevezetésére a Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórház földszinti 
járóbeteg-rendelő részlegén, ez csak 
a kezdetekben működött.

Egy olvasónk tette fel a kérdést, 
hogy Hargita megye legnagyobb 
egészségügyi intézményének ambu-
lanciáján miért nem használják ki 
a lehetőséget, ha már annak idején 
kiépítették az ehhez szükséges sor-
számosztó rendszert. Ezáltal ugyanis 
valamelyest lerövidülhetne a páci-
ensek várakozási ideje, hiszen a ka-
pott sorszám alapján tudnák, hogy 
hozzávetőlegesen mikor is kerülnek 
sorra. A bevett gyakorlat jelenleg az, 
hogy a beteg előjegyezteti magát, 
kap egy időpontot, hogy melyik nap 
hány órára mehet, majd a helyszínen 
az orvosi asszisztens szólítja be őt a 
rendelőbe. Viszont sokszor van, hogy 
reggel kilencre odahívják a beteget, 
de délután egyig kénytelen várakoz-
ni. Ezért látható az sokszor a rendelők 
ajtói előtt, hogy „egymás hegyén-há-
tán rostokolnak a betegek”, hiába van 
az ambulancia-részlegen váróterem, 
ahol a falon lévő televízió a sorszá-
mok mutatására lenne hivatott – je-
gyezte meg a témát felvető olvasónk.

Miért állították le?

Felkerestük Demeter Ferenc ko-
rábbi kórházmenedzsert, akinek 

szolgálati idejében vezették be a 
sorszámautomatát, amikor 2012-ben 
átadták a megyei sürgősségi kórház 
14 felújított járóbeteg szakrendelő-
jét. Megtudtuk, a fő oka, amiért a 
sorszámautomatát annak idején le-
állították, hogy az akkor amúgy is 
kevés létszámú orvosgárda nem tud-
ta magát tartani a pontos időpontok-
hoz, amit a sorszámosztó rendszer 
tulajdonképpen megkövetelt. Az 
orvosok ugyanis egy nap nemcsak 
a járóbeteg-ellátásban dolgoznak, 
hanem a kórházi osztályokon is, így 
sok esetben nem várt késlekedések 
léphetnek fel a kettős munkaprog-
ram miatt. Konrád Judit, a megyei 
sürgősségi kórház jelenlegi mene-
dzserétől tudjuk, az egészségügyi 
intézmény vezetősége jelenleg is 
dolgozik azon, hogy megvalósítsa, 
egy nap egy orvos vagy csak járóbe-
teg-rendelőben vagy csak a kórházi 
osztályokon dolgozzon. Így az am-
bulancián tevékenykedő orvosnak 
nem jöhet közbe más teendője, ez-
által csak a járóbeteg-rendelésben 
várakozókra koncentrálhat. Így 
– mivel egy betegre 15, bizonyos 
esetekben pedig 20 perc juthat –, 
sokkal pontosabban tudják majd 
előjegyeztetni a betegeket, akik 
a programálás után azt is fogják 
pontosan tudni, hány órára menje-
nek oda. Konrád Judit megjegyezte, 
a sorszámautomatát nem tervezik 
újra beindítani.  (Molnár Rajmond)

• Nem lehet tudni, hogy lesz vagy sem új uniós pályá-
zati kiírás a tömbházak hőszigetelésére, miután Csík-
szeredában tőlük független okokból sokan lemaradtak 
a februárban zárult kiírásról. Noha pénz még bőven 
maradt, a szaktárcánál egyelőre nem döntöttek.

Fáklyás körmenet és búcsú Szentmártonban
Vasárnap van Szent Márton-napja. A középkor egyik legnépszerűbb 
szentje Pannóniában, a mai Szombathely területén született – a 
koldusok, a katonák, a ló- és lúdtartók, valamint a szőlőművelők, a 
hordókészítő kádárok, továbbá Franciaország védőszentje. Csíkszent-
mártonban ma és holnap este 6 órától lelki felkészülés lesz a búcsúra. 
A szentmisék elmélkedéseit Papp Márton imecsfalvi plébános tartja. 
Szombaton a liturgia után lámpás körmenet lesz, a búcsús ünnepi 
szentmise vasárnap délután fél 1-kor kezdődik, szentbeszédet mond 
Papp Márton. Hajdanán Márton püspök ünnepén a bor és a lúdhús volt 
a hagyományos étel-ital: az újbor erre a napra már elkészült, s Már-
ton-nap után a libákat már nem tömték, hanem levágták. Márton-napi 
időjóslások: „Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény 
tél várható.” Egy kalendáriumi regula szerint: „Márton napján, ha a lúd 
jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.”

Gyermekeink az interneten
Digitális műveltségről és internetbiztonságról szóló képzést tartanak szü-
lőknek, nevelőknek és pedagógusoknak a magyarországi Safer Internet 
program szakértői, Dr. Baracsi Katalin és Sterner Zoltán közreműködésével 
november 12-én és 13-án Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban, 
mindkét napon 16-20 óra között.

Van igény és pénz a 
hőszigetelésre, de a folytatást a 
bürokrácia akadályozza

▴   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N




