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• Van jelentkező a 
székelyudvarhelyi 
csillagvizsgáló rend-
betételét, illetve a 
hozzá tartozó terület 
parkosítását célzó ön-
kormányzati tervre. A 
város erre a célra még 
2018 decemberében 
írt alá uniós finanszí-
rozási szerződést a 
Regionális Operatív 
Program keretében, 
de kivitelezőre, több-
szöri kiírás után, csak 
most találtak.

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

E lőrelépés történhet a szé-
kelyudvarhelyi csillagvizs-
gáló ügyében: az 1989–1991 

között épült, rendeltetésszerűen 
soha nem használt épületre és 
környékének felújítására többször 
történt már próbálkozás, de most 
először van konkrét jelentkező a 
tervezésre és kivitelezésre is, tud-
tuk meg Zörgő Noémitől, Székely-
udvarhely Polgármesteri Hivatalá-
nak szóvivőjétől. Ezáltal lehetőség 
nyílna a soha nem használt, évti-
zedek óta csak pusztuló ingatlan 
beépítésére a város intézmény-
rendszerébe – tette hozzá.

Sokadik próbálkozásra 
sikerült

A támogatási szerződés aláírását 
követően 2019 májusában köz-
beszerzést írtak ki, akkor csak a 
tervezésre, de jelentkező nem volt 
– mondta Zörgő Noémi. Ezután a 
Központi Régiófejlesztési Ügynök-

ség jóváhagyásával a tervezést és 
kivitelezést egyben írták ki még az 
év augusztusában. Mivel senki sem 
jelentkezett, a kiírást egy hónap-
pal később megismételték, pályázó 
azonban továbbra sem akadt. Ekkor 
felmerült, hogy a becsült költségek 
és a piaci árak között különbség 
van – magyarázta a szóvivő –, ezért 

a pályázat leadásakor végzett költ-
ségvetést az aktuális piaci helyzet-
hez igazítva 2021. június 23-án újra 
kiírták a közbeszerzést. Ez végül 
sikeresnek bizonyult, egy helyi cég 
nyújtott be ajánlatot. A következő 
lépés az lesz, hogy ellenőrzik, a 
leadott dokumentáció megfelel-e 
a kiírás követelményeinek, vagy 

annak kiegészítésére lesz szükség. 
Amennyiben megfelel, következhet 
az elbírálás, majd a szerződéskötés.

Csak nevében lesz 
csillagvizsgáló 

Az épületet eredeti rendeltetésé-
nek megfelelően már nem lehetne 
használni, magyarázta Zörgő No-
émi, hiszen mostanra körbeépült, 
túl erős már a fényszennyezés 
ahhoz, hogy csillagvizsgálóként 
működhessen. A több mint három 
évtizede épült létesítmény teljesen 
új arculatot és rendeltetést kapna: 
olyan komplexumot hozná-
nak létre a helyén, amely 
több városi intézmény 
– múzeum, könyvtár, va-
lamint iskolák – társintéz-
ményeként működhetne. A 
tervek szerint a meglévő, 
romos épületet felújítanák, 
és planetárium, természet-
tudományi könyvtár, kilátó, 
valamint az „iskola másként” tevé-
kenységekre lehetőséget biztosító 
felület kapna benne helyet. A pá-
lyázati kiírás az épület környeze-
tét is magában foglalja, ott védett 
fajokat bemutató botanikus kertet 
alakítanának ki. A csillagvizsgáló 
felújítását célzó projekt költségve-
tése közel 8,5 millió lej, a kivitele-
zési határidő pedig 2023 decembe-
re – mondta a szóvivő.

Új külsőt és rendeltetést kaphat a jelenleg 
apokaliptikus összképet nyújtó csillagvizsgáló

◂  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

B Í R Ó  B L A N K A

A Romániai Krónikus Betegek 
Szövetsége a probléma gyö-

kerére is rámutat. A nyílt levélben 
kifejtik: az elmúlt években regnáló 
egészségügyi miniszterek nyilatko-
zataival ellentétben folyamatosan 
vonnak ki gyógyszereket a romá-
niai piacról. Magyarázatuk szerint 
ennek hátterében az áll, hogy az 
Európai Unió tagországai közül Ro-
mánia fordítja a legkevesebb pénzt 
az egészségügyre, az uniós szinten 

legkisebb gyógyszerár politikáját 
folytatja, ezen felül még ráteszik 
a gyógyszerekre a clawback adót, 
ami az orvosságok eladási árának 
több mint 20 százalékát teszi ki (a 
clawback adó azt jelenti, hogy a 
hazai gyógyszerforgalmazóknak 
negyedévente eladásaik függvé-
nyében többletadót kell fizetniük). 
Cezar Irimia, a Romániai Krónikus 
Betegek Szövetségének elnöke és 
Rozalina Lăpădatu, a szövetség 
alelnöke szerint az egészségügyi 
rendszer valós reformjára lenne 
szükség ahhoz, hogy ezeket a gon-
dokat orvosolni lehessen. A szövet-

ség a betegek és a kezelőorvosok 
visszajelzései alapján összeállított 
egy listát a hiányzó gyógyszerek-
ről, és ezen legalább huszonöt ter-
mék szerepel. A nyílt levélben arra 
is kitérnek, hogy évek óta várják, 
hogy a döntéshozók napirend-
re tűzzék a hiányzó gyógyszerek 
problémáját és megoldják a gyógy-
szerkrízist. Az nem megoldás, hogy 
összeállítják az alapvető gyógysze-
rek listáját, hogy az Európai Uni-
óban alkalmazott három legala-
csonyabb ár átlagát alkalmazzák, 
vagy a speciális igények szerinti 
importot javasolják. Szerintük 
az elmúlt években bebizonyoso-
dott, hogy ezek az intézkedések 
nem eredményezték a várt hatást, 
ellenkezőleg, csak mélyítették a 
gyógyszerkrízist, és sok hazai be-
teget létfontosságú kezelés nélkül 
hagytak. A nyílt levélben továbbá 
megfogalmazzák: készek minden 
egyeztetésre, munkacsoportban 
való részvételre, hogy ezt a válsá-
got megoldják.

Évtizedek óta akadozik 
az ellátás

Harminc éve nem sikerült megoldani 
a kiszámítható, folyamatos gyógy-
szerellátást, mutatott rá megkere-
sésünkre Szabó Péter, a Kovászna 
Megyei Gyógyszerészkamara elnöke. 
Felidézte, a 90-es évek óta azzal küz-
denek a gyógyszertárak, a betegek, 
hogy időszakosan eltűnnek bizonyos 
gyógyszerek, majd újra megjelennek, 
de ez esetlegessé teszi a kezeléseket. 
Másfél évig volt hiánycikk az Euro-
thyrox, a pajzsmirigy-elégtelenség 
kezelésére használt gyógyszer, egy 
ideje megoldódott az ellátás. Két-há-
rom hónapja a cukorbetegség keze-
lésében használt Siofor gyógyszer 
szerezhető be nehezen, de a reumás 
fájdalmak kezelésében használt 
egyik tabletta, továbbá szemcsepp 
és hormonkészítmény is hiánycikk-
nek számít, sorolta a gyógyszerész. 
Rámutatott, néhány esetben körlevél-
ben értesítik a lerakatok a gyógyszer-
tárakat, ha valamelyik készítmény 

eltűnik, de gyakori, hogy csak akkor 
szembesülnek a helyzettel, amikor 
a betegek kétségbeesetten keresik 
patikáról patikára járva valamelyik 
orvosságot. Hozzátette, az orvosok-
kal is gyakran konzultálnak, de ők is 
nehezen cserélik le a bevált orvossá-
got, a gyógyszertárakra, a betegekre 
bízzák, hogy szerezzék be a 
megfelelő készítményt. Így 
valóban sok beteg külföld-
ről háromszoros-ötszörös 
áron szerzi be a szükséges 
orvosságot. Még ha a pénz 
nem is lenne akadály, nincs 
mindenkinek ismerőse, 
hogy ezt megoldja, hiszen 
elvileg az uniós országok-
ban felírt receptekre pénzért bárhol 
ki kellene adniuk az orvosságot, ám 
ez a gyakorlatban nem mindig mű-
ködik, kérik az adott országban felírt 
vényt, részletezte a kamara elnöke. 
Emlékeztetett, hogy a Romániában 
10 lejért kapható Euthyrox tablettát 
250 lejért hozták be külföldről, ami-
kor az országban nem volt elérhető.

Kiszámíthatatlan gyógyszerellátás Romániában
• Az európai országokban megvásárolható gyógysze-
reknek csupán a fele kapható meg Romániában, hívja 
fel a figyelmet a Romániai Krónikus Betegek Szövet-
sége. A szervezet nyílt levélben úgy fogalmaz: a hazai 
betegek kénytelenek szatyrokban külföldről beszerez-
ni az orvosságot, nem elég, hogy sokkal drágábban az 
itthoni áraknál, de ily módon még állami támogatás-
ban sem részesülnek.

Megújulhat a csillagvizsgáló
Úgy tűnik, sikerült vállalkozót találni a tervek elkészítésére és a kivitelezésre




