
Rom
ánia

Csíkszék
2 0 2 1 .  J Ú N I U S  8 . ,  K E D D A K T U Á L I S 5#közlekedés  #dilemma  #háziorvoshiány

• Noha a korábban 
bejelentett intézkedés 
elmarad, a csíkszere-
dai Zsögödi Nagy Imre 
utcából várhatóan 
kiszorul az áthaladó 
forgalom. A polgár-
mesteri hivatal azt 
tervezi, hogy az utca 
alsó, szűkebb szaka-
szán egyirányú forgal-
mi rendet vezet be, ez 
segítene megszüntet-
ni az akadályokat.

 

KOVÁCS ATTILA

A Zsögödi Nagy Imre utca al-
só szakaszán a felújítás óta 
akadályozzák a közlekedést 

az út szélén parkoló autók, mert a 
szűk keresztmetszet miatt ott nin-
csenek parkolóhelyek. A forgalom 
viszont kétirányú, és ha mindkét 
irányból gépkocsi közeledik, nem 
férnek el egymás mellett – ilyen-
kor valamelyik autóvezető félrehú-
zódni kényszerül, a parkoló autók 
mögé. Csak bonyolítja a helyzetet, 
ha nagyobb teherautó, szemetesko-
csi, autóbusz kerül ilyen helyzetbe. 
Mivel a város déli bejáratánál tábla 
jelzi, hogy erre van a központ, né-
ha idegenek is behajtanak az utcá-
ba, mit sem tudva az akadályok-
ról. A helyzet megoldására több 

elképzelés is született korábban, a 
legutóbbi az volt, hogy záróvonalat 
festenek a Zsögödi Nagy Imre utcá-
ban az úttestre, megakadályozva 
ezzel az útszéli parkolást. Mint ki-
derült, ez sem jó megoldás.

Kizárnák az áthaladókat

Tőke Ervin önkormányzati kép-
viselő, maga is zsögödi lakos, jól 
ismeri a helyzetet. Szerinte az út-
széli parkolás egyik oka, hogy a 

felújításkor nem megfelelően, túl 
magasra alakították ki a kapu-
bejárókat, ezért sokan azért nem 
tudnak udvaraikon parkolni, mert 
a beállással károsodna az autó. Azt 
mondta, mintegy harminc család 
esetében áll fenn ez a probléma, 
amely ha megoldódna, minimális-
ra csökkenne az út szélén tartott 
gépjárművek száma. Ugyanakkor 
arra is rámutatott, hogy az utca sű-
rűn lakott övezet, ahol az áthaladó 
forgalomnak nincs keresnivalója. 

„Abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy míg Taploca eseté-
ben meg kellett építeni az elkerülő 
utat, nekünk ott van a Brassói út” – 
emlékeztetett. Hozzátette, gyakran 
nagy sebességgel érkeznek a város 
déli bejárata felől az autók, ami 
veszélyes, egy gyermeket például 
majdnem elgázoltak a gyalogátjá-
rón. Úgy véli, ha déli irányból csak 
a közszállítás járműveit engednék 
behajtani, akkor ez rendezné a 
helyzetet. Azt is megjegyezte, hogy 

más városlakókhoz hasonlóan a 
zsögödieknek is joguk kellene le-
gyen közterületen parkolni, mert 
igaz ugyan, hogy van udvaruk, de 
egy 8 ár területű udvarért évi 800 
lej adót fi zetnek.

Bizonytalan beavatkozás

Bors Béla alpolgármester kérdé-
sünkre elmondta, az utca alsó sza-
kaszának egyirányúvá alakításán 
gondolkodnak, erről azonban a 
rendőrséggel is egyeztetni kell az 
engedélyeztetés érdekében. A 
záróvonal festése azért ma-
rad el, mert ennek folyama-
tossága nem megoldható 
– az utca mindkét oldalán 
lévő kapubejáróknál szag-
gatott vonalat kellett volna 
festeni, mert másképp nem lehetne 
biztosítani mindkét útsáv haszná-
latát a lakóknak. A kapubejárók át-
alakítása viszont kérdéses, mert az 
utca felújítása befejeződött, a mun-
kálat jótállási időszaka még tart, és 
nehéz megtalálni azt a törvényes 
lehetőséget, amelynek alapján a 
polgármesteri hivatal ott beavat-
kozhat. Az alpolgármester szerint 
az lett volna az indokolt, ha a fel-
újítás átadása előtt jelentkeznek a 
lakók, mert akkor egyszerűbb lett 
volna kijavítani a bejárókat. Ezzel 
együtt keresik a megoldást, és Bors 
Béla azt is megígérte, hogy szemé-
lyesen fogja megnézni, hány kapu-
bejáró szorul átalakításra.

A Zsögödi Nagy Imre utca alsó szakaszának 
forgalmi rendje megváltozhat
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A z egészségügyi miniszter beje-
lentése szerint tárgyalásokat 

folytatnak az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár (CNAS) képvise-
lőivel arról, miként lehetne úgy mó-
dosítani a keretszerződést, hogy az 
vidéki praxis vállalására serkentse a 
háziorvosokat, illetve hogy a vidéki 
egészségügyi ellátást összetettebbé 
tegyék. „Az országos helyreállítá-
si tervben 3000 háziorvosi rendelő 
vagy háziorvosi klinika felszerelésé-
re utaltunk ki pénzt, előnyt élveznek 
a vidéki, főként az elszigetelt vidéki 
települések, ahol háziorvoshiány 

van. Reméljük, hogy ha ezeket az 
erőfeszítéseket beruházásokkal, az 
alapellátás serkentésével párosítjuk, 
vonzóbbá tudjuk tenni a vidéket a 
háziorvosok számára” – nyilatkozta 
hétvégi Vaslui megyei látogatásán 
Ioana Mihăilă.

Hétszáz települést érint

Csaknem hétszáz romániai tele-
pülésen nincs háziorvos – hívta 
fel a fi gyelmet szerdán a Romániai 
Orvosi Kamara elnöke. Mint mond-
ta, összetettebbé tennék a vidéki 
háziorvosi rendelőkben elérhető 
szolgáltatásokat. „Amikor a házior-
vosi rendelőkbe irányuló befekteté-
sekről beszéltem, nem csak az inf-

rastruktúrára gondoltam. Tudom, 
hogy Vaslui-ban és más megyékben 
is a helyi hatóságok alakítottak ki 
és szereltek fel rendelőket, de mi 

olyan felszerelésekről beszélünk, 
amelyeknek köszönhetően a beteg-
nek nem kell elmennie a városba 
szakorvosi rendelőbe vagy vérvizs-

gálatra. Reméljük, hogy ezzel há-
ziorvosokat tudunk hozni, hiszen 
nemcsak beutalókat kell írniuk és 
várniuk, hogy a páciens visszaérjen 
a városból, hanem a helyzet isme-
retében döntést tudnak hozni, és 
láthatják az orvosi ellátás 
jótékony hatását” – ma-
gyarázta az egészségügyi 
miniszter. Jelezte egyúttal, 
hogy az országos helyreál-
lítási tervbe foglalt felsze-
relések biztosítása mellett 
olyan reformra is készülnek, 
amelynek keretében közép- és hosz-
szú távon nőne az egészségügyi 
alapellátás fi nanszírozása, hogy a 
háziorvosokat a befektetett munka 
alapján lehessen fi zetni.

Vidékre csábítaná a háziorvosokat az egészségügyi minisztérium
• Vonzóbbá kívánja tenni a háziorvosok számára a 
vidéki praxist az egészségügyi minisztérium. Ioana Mi-
hăilă szaktárcavezető elmondta, az országos helyreállí-
tási terv (PNRR) révén érkező európai uniós forrásokból 
is fordítanak erre a célra.

Csaknem hétszáz romániai településen 
nincs háziorvos
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Záróvonal helyett kisebb forgalom
A Zsögödi Nagy Imre utca alsó részén mégis lesz változás




